
 
 

 

E4C Group, s.r.o.  
se sídlem 28. října 1079/20, Chomutov, PSČ 43001, IČ 26463610, vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem  
 
 

JSME TÝM, který je součástí mezinárodního teamu s kolegy v Německu, Nizozemsku, a Lucembursku. 

Jako servisní organizace pro technické aktivity společnosti M7 Group SA zajišťujeme provoz satelitního vysílání, 
IPTV, OTT značek Skylink, CanalDigitaal, TV Vlaanderen, Telesat, Online.nl, Kabelkiosk. Naše společnost je 
zodpovědná za design, implementaci, management,a monitoring DVB platforem, satelitního vysílání, IT sítí 
(včetně unikátního mezinárodního páteřního propoje), které se neustále rozrůstají. 
 
Do našeho týmu, na pracovišti v Praze v České televizi na Kavčích horách, hledáme nového pracovníka 
s analytickým a technickým myšlením, který zná problematiku satelitního vysílání, IPTV, OTT a IT, je flexibilní a 
schopný vést tým vysoce kvalifikovaných inženýrů, specialistů. 
 
Název funkce: Manažer E4C Group ČR 

 
Popis pracovní činnosti:  
- řídí každodenní technický provoz společnosti, kontroluje provozuschopnost satelitního vysílání, IPTV a IT 

technologií 
- v případě poruch a havárií technologických systémů, organizuje odstraňování a zajišťuje informování 
partnerských společností 
- koordinuje práce týmů/specialistů: zákaznická zařízení, přístupové systémy, DTV platforma, Centrum 
Monitoringu a IT a synergicky spolupracuje s našimi sesterskými týmy v D, NL, a zákazníkem v Lucembursku 
- je zodpovědný za plánování a organizaci všech změn ve vysílání.   
- řídí projekty, lidské zdroje, vytváří rozpočty. 
- zodpovídá za denní, týdenní a měsíční reporty a spolupracuje na jejich vyhodnocování. 
- dbá na dodržování norem a zákonů ve všech činnostech, které v rámci své pracovní  
činnosti provádí. 
 
Místo výkonu práce, pracovní doba:  
- Praha, pracoviště v budově ČT na Kavčích horách  
- hlavní pracovní poměr, pracovní doba - 40hod/týden  
 
Požadavky:  
- VŠ/SŠ vzdělání (technického směru) 
- praxe v oblasti IT, satelitního vysílání a OTT 
- jazykové znalosti – angličtina na vysoké úrovni, další jazyky výhodou  
- schopnost a vůle pracovat v prostředí s mezinárodním týmem  
 
Nabízíme:  
- příjemné pracovní prostředí  
- 5 týdnů dovolené - Příspěvek na stravování v podobě stravenek, stravování v závodní jídelně - Příležitost k 
dalšímu vzdělávání a profesnímu růstu, vzdělávací kurzy, školení  
- atraktivní finanční ohodnocení  
 
V případě zájmu nás prosím kontaktujte, a případně zašlete Váš strukturovaný životopis na: 

Radek Novotný / HR E4CGroup / jobs@e4cg.cz 
 
 
Těšíme se na Vás! 

mailto:jobs@e4cg.cz

