Societat Municipal de Comunicació de Terrassa SA
Canal Terrassa TV · Ràdio Municipal 95.2 · Terrassa Digital · Cinema Catalunya
Plaça de La Farinera, 5. 08222 Terrassa (Barcelona). Tel 93 736 14 14 Fax 93 736 14 04. www.terrassadigital.cat

La Societat Municipal de Comunicació de Terrassa SA necessita contractar temporalment per a cobrir una
baixa per maternitat un/a:
Tècnic/a especialista d’audiovisuals.
Funcions.
Realitzar les funcions tècniques pròpies del camp audiovisual necessàries per tal de dur a terme correctament
la programació de televisió i/o ràdio. En concret:
1.- Enregistrar d’imatges i/o àudio pels programes de televisió i ràdio (a plató i amb càmera ENG).
2.- Editar els programes de televisió, muntatges de vídeo, publicitat i productes audiovisuals en general.
3.- Canvis de format i adequació de arxius de vídeo i àudio.
4.- Controlar l’emissió i llançament de la programació dins la planificació establerta.
5.- Preparació de decorats i ajuda a tasques d’il·luminació i sonorització.
6.- Responsabilitzar-se dels equips tècnics, així com realitzar les tasques necessàries per mantenir-lo en bon
estat.
7.- Controlar la correcta emissió de la pauta de publicitat, tant de televisió com de ràdio.
8.- Controlar i supervisar els programes rebuts d’altres proveïdors, per a la seva correcta emissió.
9.- Complir les normes i ordres rebudes en matèria de prevenció de riscos laborals així com en matèria de
protecció de dades personals.
10.- I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.
Requeriments.
Es poden presentar a la convocatòria:
-

Graduats Superiors en Realització de Projectes Audiovisuals o equivalent.
Llicenciats/Graus en Comunicació Audiovisual.
Titulats en Cicle mitjà en imatge i so.
Professionals amb experiència acreditada en mitjans de comunicació audiovisual i digitals.
Es valorarà experiència en programes d’edició de vídeo (Adobe Premiere, Sony Vegas), d’efectes
digitals (After Effects....) i de la suit d’Adobe en general.
Es valoraran coneixements en il·luminació i so.
Imprescindible Carnet de conduir B.

Contractació i procés de selecció.
-

-

S’ofereix contractació laboral temporal a temps parcial per cobrir el lloc vacant per baixa de maternitat
de tècnic especialista d’audiovisuals (1.235 hores anuals amb les actualitzacions que correspongui)
amb un sou brut de 18.032,07 € anuals.
Es valorarà CV, prova pràctica segons els requeriments mencionats i entrevista personal.

Data límit de presentació a aquesta convocatòria: 20 de març de 2017.

Les persones interessades poden adreçar la seva sol·licitud a:
Societat Municipal de Comunicació de Terrassa SA
Plaça de la Farinera, 5
08222 Terrassa
Telf. 937361414
administracio@terrassa.cat

