Fundacja WikiVid ma na celu rozpowszechnianie wiedzy za pomocą słowa i obrazu. Główny
realizowany obecnie projekt to video-platforma edukacyjna WikiVid, którą każdego dnia
odwiedzają tysiące internautów, w poszukiwaniu szkoleń, tutoriali, a także materiałów naukowych.
Aktualnie w Polsce i w Niemczech Fundacja zatrudnia 40 osób. W najbliższym czasie przewidziana
jest ekspansja działalności Fundacji na m.in. Czechy, Słowację oraz Rosję, dlatego aktywnie
poszukujemy nowych pracowników. Nasze biuro znajduje się w samym centrum Katowic
(w bliskim otoczeniu dworca PKP i PKS).
Stanowisko: Montażysta/kamerzysta wideo
Opis stanowiska:
Jako osoba pracująca z nami na stanowisku Montażysty/kamerzysty wideo będziesz dbał/a o:
- tworzenie i publikowanie VIDs na potrzeby platformy WikiVid i innych projektów Fundacji;
- kreatywny montaż oraz ciekawe ujęcia materiałów marketingowych Fundacji i jej projektów;
- nagrania VIDs dla m.in. kanałów WikiVid: Osobistości oraz Historia;
- wysoką jakość publikowanych treści;
- raportowanie pracy poprzez system CRM;
- współpracę z prezenterami, aktorami oraz wszystkimi działami Fundacji;
- kreowanie pozytywnego wizerunku Fundacji.
Wymagania:
Proces wideo-produkcji powinien przebiegać niezwykle sprawnie. Dlatego powinieneś/powinnaś:
- mieć min. roczne doświadczenie na podobnym stanowisku;
- posiadać wykształcenie min. średnie;
- bardzo dobrze znać proces wideo-produkcji, ze szczególnym ujęciem wiedzy technicznej
(kompozycja kadru, filmowanie techniką Video DSLR, itp.);
- sprawnie montować materiały w programie Adobre Premiere, a także znać podstawy Adobe After
Effects;
- znać się na technicznej obsłudze stanowiska pracy (oświetlenie, kamera, dźwięk itp.);
- komunikatywnie władać językiem angielskim lub niemieckim (zatrudniamy także osoby
obcojęzyczne);
- wykazywać się umiejętnościami komunikacyjnymi;
- potrafić organizować i rozliczać swoją pracę.
Oferta:
Docenimy Twoją pracę, więc jeśli tylko sprostasz powyższym obowiązkom i wymaganiom,
zaproponujemy Ci:
- pracę z umową na pełny etat;
- bezpłatne kursy i szkolenia zawodowe;
- bezpłatny kurs języka angielskiego lub niemieckiego;
- dofinansowanie/zwrot kosztów dojazdów oraz kursów i szkoleń zewnętrznych;
- pracę w stabilnej, szybko rozwijającej się Fundacji;
- kartę Multisport;
- atrakcyjne wynagrodzenie.
Jeśli jesteś zainteresowany, prześlij nam swoje CV na adres eh@katotec.pl

