Vacature | ICT medewerker met media- affiniteit (40 uur)
Introductie
Media Choice is een groep van bedrijven met verschillende media gerelateerde specialisaties. Vanuit de business units
van Media Choice helpen wij dagelijks onze klanten door het leveren van media- oplossingen. Met een breed portfolio
aan verschillende modulaire en/of volledig geïntegreerde producten en diensten vanuit de Groep van bedrijven, zijn
wij uitgegroeid tot een logische partner voor omroepen/zenders, operators, producenten en diverse andere
mediapartijen in binnen en buiten Nederland.
Tot de Media Choice groep behoort ook Media Choice Playout Technologies. Binnen deze business unit werken we al
jaren voor (Inter)nationale zenders (o.a CNN, Eurosport, E!, Mezzo, Disney, ProSieben, Discovery, Eurosport en RTL,
SBS). Ook zetten we onze kennis en faciliteiten in voor inmiddels meer dan 100 lokale omroepen. De diensten die we
leveren variëren van signaaldoorgifte, (24/7) playout, traffic en billing, ad-/program insertion tot de ontwikkeling van
nieuwe media oplossingen, waaronder een ‘Over-the-top’ (OTT) oplossing voor TV, Web en Apps voor diverse
schermen en platformen.
Heb je affiniteit met media en is techniek je passie, dan hebben we de perfecte functie voor jou!

ICT medewerker (40 uur)
locatie: Naaldwijk

Functieomschrijving
Je komt te werken op het Network Operations Center in een team dat continu honderden radio- en televisiesignalen
beheert en monitort. Je ondersteunt bij alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van onder andere
installatie, playout-beheer, live events en monitoring. Je bent in deze functie mede verantwoordelijk voor het
operationeel houden van onze playout oplossingen, het oplossen van eerstelijns problemen/storingen en het beheren
van ons radio- en televisie netwerk.

Jouw profiel
Een afgeronde ICT opleiding (minimaal MBO niveau 3);
Sterk in functionaliteit: kennis van hard- en software waaronder in ieder geval Linux;
Kennis van (Cisco) netwerken;
Spreek- en schrijfvaardig in Nederlands en Engels;
In het bezit van Rijbewijs B;
Interesse in (technologische) nieuwe ontwikkelingen in de Media industrie;
Zelfstandige werkhouding en een hoog verantwoordelijkheidsgevoel;
Accuraat en systematisch, leergierig, communicatief vaardig, meedenkend, flexibel en dienstverlenend;
Kennis en vaardigheden in het gebruik van Windows, domeinen en exchange server is een pre!;
Wij bieden een uitdagende functie met een goed startsalaris binnen een jong team in een dynamische organisatie,
waar veel mogelijkheden voor eigen ontwikkeling zijn.

Vragen of direct solliciteren?
Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Demian Buijs (manager NOC) op telefoonnummer 06
33365570. Voor meer informatie over de organisatie kijk je op www.mediachoice.eu. Wil je direct solliciteren? Stuur
dan je c.v. en motivatie voor 14 augustus naar demian.buijs@mediachoice.eu.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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