Supporter til TV 2 Fyn
Brænder du for at levere first class teknisk support i et kombineret Apple og Microsoft miljø og prøve
kræfter med nogle af de nyeste teknologier inden for informations- og medieteknologi? Så har vi
præcis jobbet til dig.
TV 2 Fyn har igennem det sidste års tid gennemført en større transformation af de traditionelle onpremise produktionssystemer til et nyt hybrid-setup, der drager fordel af veletablerede cloud
services fra Amazon kombineret med brugen af kunstig intelligens og en høj grad af automatisering.
Rejsen er lige begyndt, og vi vil meget mere!
Om jobbet:
Som supporter vil du indgå i et stærkt og velfunderet team med fem kollegaer bestående af
specialister inden for bl.a. produktionsteknik, netværk og sikkerhed samt server- og client
management.
Dine væsentligste arbejdsopgaver vil være:
•
•
•
•
•

1st og 2nd level teknisk support til ca. 100 medarbejdere bestående af såvel fastansatte som
freelancere
Drift og optimering af TV 2 Fyns hybrid-infrastruktur
Udvikling af TV 2 Fyns produktionsplatforme
Support af produktionssystemer
Fejlsøgning på og reparation af produktionsudstyr

Vores cloud-baserede nyhedsplatform består i dag af produktionssystemerne DiNA og Mimir. Til
videoredigering benyttes Adobe Premiere Pro. Klientplatformen er primært baseret på macOS. Vi
giver dig nødvendige kompetencer i at supportere vores produktionssystemer.
Din profil:
Du er grundig og systematisk og sætter en ære i at levere en effektiv support hver dag. Du har en
naturlig interesse i nye teknologier og evner at adoptere den viden, der er nødvendig for at tage
dem i brug. Du sætter pris på udfordringer fra såvel brugere som fra systemer og er i stand til at
holde fokus i et travlt miljø, hvor opgaverne er mange og forskelligartede. Du er god til at arbejde
selvstændigt og udvise ansvar for opgaver og projekter, men motiveres også af samarbejdet og
sparringen med dine kollegaer.
Vi forestiller os, at du har en teknisk baggrund og erfaring med enten IT-support eller teknisk
produktionssupport. Eventuelt fra en medievirksomhed.

Det er en fordel, hvis du har kendskab til:
●
●
●

●

Cloud teknologier
Klient operativsystemer
○ macOS, iOS, Windows 10
Server operativsystemer
○ Windows Server
○ Linux (Ubuntu)
Netværk og sikkerhed

Stillingen kræver, at du er klar til at indgå i en vagtturnus, der også indbefatter ca. en weekend per
måned.
Vi tilbyder:
•
•
•
•
•

Stor mulighed for indflydelse på stillingens indhold og egne arbejdsopgaver
En arbejdsplads med et højt tempo, positiv energi og et fantastisk arbejdsmiljø
Mulighed for faglig sparring med erfarne kollegaer, samt med ligesindede på tværs af TV 2regionerne
Gode muligheder for personlig og faglig udvikling også via eksterne kurser
Løn efter kvalifikationer

Ansættelsesproces:
Stillingen ønskes besat snarest muligt. Ansøgning og CV sendes i ét dokument til job@tv2fyn.dk
mærket ”Supporter”. Spørgsmål kan i fortrolighed rettes til teknik- og innovationschef Michael
Jensen på mije@tv2fyn.dk eller mobil 5159 2970. Ansøgningsfristen er mandag d. 7. juni 2021, kl.
12.00. Vi afholder første runde samtaler den fredag d. 11. juni og afsluttende samtaler torsdag d. 17.
juni 2021.

Links:
TV 2 Fyn:

https://www.tv2fyn.dk/

DiNA (newsroom system):

https://7mountains.com/

Mimir (media management): https://mjoll.no/

TV 2 Fyn er et af otte regionale, licensfinansierede nyhedshuse i Danmark. Der er ca. 75 fastansatte på TV 2 Fyn og en
række freelancere, der med et budget på ca. 70 mio. kr. året rundt leverer journalistisk indhold på alle TV 2 Fyns
medieplatforme. Læs mere på www.tv2fyn.dk.

