VÄLJASTUSE INSENER

TULE JA TÖÖTA UNIKAALSES AUDIO-VIDEO MEEDIA MAAILMAS!
Levira on digiteenuste ettevõte, kes osutab IT-, meedia- ja ringhäälingu infrastruktuuriteenuseid. Levira on
tehnoloogiapartner ettevõtetele, kelle äritegevus sõltub tehnoloogiast, kuid kes soovivad taristu lahenduste loomiseks
kaasata professionaalset teenusepakkujat. Levira klientideks on rahvusvahelised ja kohalikud meediateenuste osutajad,
ringhäälingu- ja IT-ettevõtted, kellele Levira pakub laia valikut teenuseid ligi 90 töötajaga.

Telekanalite väljastuse insenerina
Saad Sa töötama Levira teenuste halduse keskuses, mis koosneb kahest põhirollist – videoväljastusest ja
juhtimiskeskusest – ja vastutab kõigi Levira teenuste toimepidevus eest. Videoväljastuses luuakse suurest hulgast
videofailidest ja Exceli tabelist telepilt ning Sinu põhiülesandeks selles protsessis on tagada, et eetrisse minev sisu on
korrektne ja vastab ajakavale. Katkestuste korral parandad Sa eetrivead, teavitad vajadusel tehnilist meeskonda ning
koordineerid infovahetust nii ettevõtte-siseselt kui ka kliendiga. Juhtimiskeskuses monitooritakse Levira meediavõrku,
analüüsitakse tekkinud rikkeid ja koordineeritakse nende kõrvaldamist Levira tehnilise meeskonnaga. Sinu ülesandeks on
olla esmaseks reageerijaks tehes erinevate monitooringu süsteemide abil kindlaks katkestuse põhjus ning hoolitseda selle
eest, et vastav info ka kliendini jõuaks.
Töö on vahetustega esmaspäevast pühapäevani kas 08:00-20:00 või 20:00-08:00.
Sobid meile, kui:
- Omad või oled omandamas rakenduslikku või eriharidust audio-video meedia, telekommunikatsiooni või infotehnoloogia
valdkonnas või Sul on varasem sarnane (ka juhtimiskeskuse) töökogemus.
- Oled väga huvitatud ja soovid ennast areneda audio-video meedia või telekommunikatsiooni valdkonnas.
- Valdad väga hästi eesti ja inglise keelt nii kõnes kui kirjas, sh tehnilist keelt. Kasuks tuleb vene keele oskus.
- Sul on ülimalt tähelepanelik silm märkamaks pisimaidki detaile ning Sa suudad säilitada rahu ka keerulises olukorras.
- Sa oled orienteeritud lahendustele ja valmis koordineerima suhtlust nii kliendi, kui erinevate ettevõttesiseste
osapoolte vahel.
- Sulle sobib töötamine töögraafiku alusel vahetustes (sh öö vahetustes).
Pakume Sulle:
- Võimalust töötada unikaalses valdkonnas ning positsioonis, mille sarnaseid on Eestis üksikuid.
- Kogu tööks vajalikku väljaõpet ja tuge pühendunud meeskonnalt, kes naudib täiel rinnal seda, mida teeb.
- Suurepärast stardipakku meediatehnoloogia valdkonda ning teadmiste kasvades ettevõttesiseseid arenguvõimalusi.
- Aastaboonust kuni 1,5 kuupalga ulatuses, lisaks tavapuhkusele ka täiendavat talvepuhkust, haigestumisel korral
haigushüvitist alates teisest haiguspäevast, iga-aastaseid tervisepäevi ning laia valikut erinevaid tervisespordi võimalusi.
- Töökohta ainulaadses Tallinna teletornis.

Äratasime Sinus huvi?
Saada oma CV koos kaaskirjaga ning märgusõnaga „väljastuse insener“ airi.aunbaum@levira.com

Alusta karjääri siit
Your Career Starts Here

levira.com

