HLEDÁME

Hledáme Redaktor(k)y
& Moderádor(k)y
Pro nový formát rozhlasové stanice v České Republice. RADIO MAX má vedoucí postavení na rakouském trhu v
segmentu rozhlasových POS stanic a je součástí skupiny REWE International AG. Z naší mediální centrály ve Vídni
vysíláme do 10 evropských zemí a denně nás poslouchá více jak 9 milionů posluchačů.

Váš profil

Nabízíme Vám

• Máte rádi rádio?
• Hovoříte plynně česky? Domluvíte se německy, nebo
anglicky?
• Znáte zemi, lidi, kulturu & životní styl v České
republice?
• Máte moderátorské zkušenosti z rozhlasového
vysílání?
• Máte zkušenosti s vedením interview & kreativní
tvorbou příspěvků?
• Umíte zacházet s programy na editaci zvukových
nahrávek?
• Je hudba Vaše velké hobby a máte rozsáhlé
všeobecné vědomosti?

• Moderní & atraktivní pracoviště v mediální centrále
RADIO MAX v centru Vídně.
• Mimořádnou pracovní výzvu a průkopnickou činnost
v mezinárodním prostředí.
• Příjemnou a přátelskou pracovní atmosféru v
angažovaném týmu.
• Důkladné zapracování jako přípravu na budoucí úkoly.
• Možnosti dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace.
• Prostor pro nové a vlastní nápady.
Plat: Podle kolektivní smlouvy
Jsme ochotni zaplatit více podle kvalifikace a
profesní zkušenosti
Počet hodin: plný úvazek 38,5 hodin týdně
Místo pracoviště: Vídeň, RADIO MAX Medienhaus
Termín nástupu: Prosinec 2016

KROMĚ TOHO

• Jste flexibilní?
• Jste spolehlivý/á, rád/a pracujete v týmu a
důvěrně znáte každodenní výzvy práce v redakci?
• Jste zvyklý/á pracovat samostatně?
• Máte dobrý smysl pro humor a líbí se Vám bavit
ostatní?

Je Vaší odpovědí jasné a jednoznačné ano na všechny
otázky výše? V tom případě bychom Vás rádi pozvali
na osobní setkání?

Probudili jsme Váš zájem?
Jste ochotný/á přestěhovat se do Vídně? V tom případě
zašlete ještě dnes podrobný životopis s motivačním dopisem a zvukovými ukázkami na adresu:
RADIO MAX | Radio Penny Live
Jana Bujňačková, prace@radiopenny.cz
Lhůta pro zaslání nabídek: 30. Listopad 2016

