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.
Pro rozšíření našeho týmu hledáme na plný úvazek jednoho nového kolegu.
Název funkce: Senior inženýr pro vysílací technologie/ DTV Platform Engineer
Popis pracovní činnosti:
- Spolupracuje na zabezpečení provozu Headendu Harmonic, zejména na nastavení a
kontrole parametrů vysílání.
- Spolupracuje na konfiguraci monitoringových technologií Evertz, Appear TV, Bridgetech
- Spolupracuje při nastavování parametrů u IP technologií, vede jejich evidenci.
- Spolupracuje na odstranění případných závad multiplexerů, encodérů a dalších zařízení
vysílacího řetězce
- Provádí technickou údržbu vstupních satelitních zařízení.
- Zajišťuje provoz a údržbu uplinkových stanic.
- Dbá na dodržování norem a zákonů ve všech činnostech, které v rámci své pracovní
činnosti provádí.
Místo výkonu práce, pracovní doba:
- Praha 4, pracoviště v budově České televize na Kavčích horách
- Hlavní pracovní poměr, pracovní doba - 40hod/týden
Požadavky:








Zkušenosti z obdobné pozice z předchozího zaměstnání, a nebo obdobné zaměření
při studiu.
Obecné znalosti datových sítí a plánování využití a provozu.
Obecná Znalost TCP / IP, subnetting, routing, switching a multicast.
Znalosti a zkušenosti s DVB platformou and CA systémy.
Jazykové znalosti – angličtina na vysoké úrovni, další jazyky výhodou
Schopnost a vůle pracovat v mezinárodním týmu
SŠ/VŠ vzdělání (technického směru)

Ostatní specializace:


DVB (SDI, ASI, SPTS, MPTS), Nimbra technology (Netinsight)

Nabízíme:
- Příjemné pracovní prostředí
- 5 týdnů dovolené
- Příspěvek na stravování v podobě stravenek, stravování v závodní jídelně
- Práce s nejnovějšími technologiemi, Příležitost k dalšímu vzdělávání a profesnímu růstu,
vzdělávací kurzy, školení
- Atraktivní finanční ohodnocení

V případě zájmu zašlete prosím životopis na jobs@e4cg.cz
Těšíme se na Vás!

