DRIFTSSUPPORTER MED
FLAIR FOR DIGITAL
UDVIKLING TIL RADIO4
Til Radio4 i Århus søger vi en service-minded driftssupporter med solid forståelse for digital udvikling,
Windows-miljøer og netværk. Og måske en passion for podcast og lyd.

4

Du er vant til at tage ansvar og er god til at følge opgaver til dørs. Du
forstår at planlægge din tid og er god til at opspore problemer inden de
bliver kritiske.
Du vil blive den daglige ”go-to” på vores hovedkontor på Banegårdspladsen i Århus, så det er vigtigt at du har en løsningsorienteret tilgang
hvor du brænder for supportopgaven og er god til at oversætte teknik
og IT til brugerne, selvom det til tider skal gå hurtigt.
Du skal kunne arbejde struktureret og målrettet med deadlines og trives
med frihed under ansvar, idet din daglige leder har delt arbejdssted
mellem Århus og København.
Vi vælger dig fordi du:
• har en god forståelse for teknik, IT og digitale miljøer
• brænder for at yde 1. level support til dine kolleger
• kender til XML, JSON og RSS
• er skarp i CMS-systemer over en bred kam og ved hvad et API er
• har kvalitetssans og lyst til at bidrage til at lave god radio
• er en stærk kommunikator på både dansk og engelsk

Om os
Radio4 er navnet på den nye landsdækkende public service-radio,
som siden 1. november har sendt
på FM, DAB, web og podcast.
Radio4 stiller skarpt på alt det
væsentlige og går nysgerrigt til
det, som er vigtigt i vores liv. Vi
interesserer os for alt det store,
der sker ude i verden – og alle
de små ting, der sker i vores
hverdag. Radio4 sender til lyttere
i hele landet, 24 timer i døgnet,
året rundt!
Bag Radio4 står et selskab, som
er ejet af ni regionale mediehuse:
Bornholms Tidende, Flensborg
Avis, Jysk Fynske Medier,
Lolland-Falsters Folketidende,
Mediehuset Herning Folkeblad,
Nordjyske Medier, Sjællandske
Medier, Skive Folkeblad, Radio ABC.

• kan oversætte mellem teknik og brugere
Praktisk erfaring med udvikling samt drift af digitale platforme er en
fordel.

Ansøgning

På produktionssiden benytter vi Zetta, BurliNE, Hindenburg Journalist
Pro og Axia som de primære arbejdsredskaber.

Har du spørgsmål til stillingen kan
du kontakte teknisk chef
Anders Magnusson på
mag@radio4.dk eller
på 7627 2090.

Har du ikke erfaring med radio skal vi nok få dig det lært. Det vigtigste
er, at du besidder de rette kompetencer og den rette indstilling.
Stillingen er på fuldtid og du skal være indstillet på at indgå i vagtordning samt i at arbejde på skæve tidspunkter, når der er behov for det.
Der vil ligeledes forekomme arbejdsdage i København.
Du vil blive en del af radioens tekniske afdeling der understøtter hele
stationens produktion og faciliteter og sørger for at vi er tilgængelige
for lytterne på alle platforme.

Ansøgningsfrist: 23. april.

Din ansøgning og CV sendes til
HR-konsulent Elizabeth Nørgaard
på mail ens@radio4.dk

