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Rekrutacja: Specjalista ds. multimediów i obsługi
urządzeń
Poszukujemy specjalisty ds. multimediów i obsługi urządzeń. Może to właśnie na
Ciebie czekamy?

AMFITEATR. Miejski Ośrodek Kultury w Radomiu poszukuje osoby energicznej, czującej
się dobrze w środowisku multimediów,  do rozwijania działalności nowoczesnego miejsca
jakim jest Pracownia Nowych Mediów.

Jeśli interesuje Cię wszystko co nowe w świecie mediów, chcesz wykorzystywać poznaną
wiedzę w praktyce i praca na profesjonalnym sprzęcie nie stanowi dla Ciebie problemu, to
ta oferta jest dla Ciebie!

Poszukujemy osoby, która:
– dobrze zna programy do montażu Adobe Premiere Pro lub/i Da Vincii Resolve,
– potrafi pracować z kamerą i ma w swoim portfolio realizacje (filmy, reportaże, teledyski,
reklamy etc.),
– ma doświadczenie poparte wykształceniem lub referencjami w instalacji i konfiguracji
stacji roboczych i urządzeń mobilnych,
– wie jak zrealizować streaming audio-wideo z wykorzystaniem specjalistycznego
oprogramowania (preferowany program V-Mix).

Cechuje się:
– dobrą organizacją pracy. Jest gotowa do dbania o porządek i konserwację powierzonego
sprzętu.

Mile widziane:
– doświadczenie z realizacji dźwięku. (Praca z programem Logic X).

Oferujemy:
Stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę). Pracę w przyjemnej atmosferze razem z
kreatywnym zespołem z branży kulturalnej. Możliwość rozwoju i poszerzania swoich
kompetencji.

Dokumenty aplikacyjne w postaci CV wraz z portfolio – w postaci linków do własnych prac
(dorobku w zakresie opisanym w niniejszym ogłoszeniu), prosimy o przesłanie na adres:
kontakt@amfiteatr.radom.pl do dnia 12.02.2023 r. włącznie.



Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie do CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych dla potrzeb obecnych i przyszłych rekrutacji (zgodnie z Ustawą z
dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)”.
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