Nostalgie is één van de belangrijkste commerciële landelijke radiozenders in
Vlaanderen en brengt sinds 10 jaar een unieke mix uit de jaren ’80 en ’90
gecombineerd met hedendaagse songs. Met een hele dag lang niks dan
herkenbare en vertrouwde muziek bereikt Nostalgie meer dan 1,4 miljoen
luisteraars, voornamelijk actieve volwassenen tussen 35 en 54 jaar oud. Nostalgie
is een partnership tussen Mediahuis en de internationale radiogroep NRJ.
Het internationale merk NRJ richt zich op actieve luisteraars (doelgroep 14-44)
en focust op hun leven en populaire muziek in de Vlaamse steden. De nieuwe
radio is vanaf september via FM, online en via de kabel te beluisteren. Twee
Vlaamse mediagroepen vormen de integrale aandeelhoudersstructuur van
NRJ in Vlaanderen: 50% Mediahuis (o.a. De Standaard/Het Nieuwsblad) en 50%
De Vijver Media (o.a. SBS Media Belgium, Woestijnvis en SBS Belgium met de
tv-zenders VIER, VIJF en ZES).
Om onze ambitieuze groeidoelstellingen te realiseren, zijn we momenteel op
zoek naar een (m/v):

Junior Systeembeheerder Radio
JOUW FUNCTIE
BIJ MEDIAHUIS ZOEKEN WE EEN JUNIOR SYSTEEMBEHEERDER RADIO VOOR NOSTALGIE EN NRJ.



Je bent de spil en het centraal aanspreekpunt voor de correcte technische
werking van NRJ en Nostalgie;



Je beheert diverse systemen en meldt alle storingen bij de
zenderparkbeheerder en/of de softwareleveranciers;



Je zorgt voor de technische ondersteuning van onze radiozenders;



Je volgt de correcte werking van het radionetwerk op met
monitoringtools en meldt storingen bij de zenderparkbeheerder en/of de
softwareleveranciers;



Opnames verzorgen kleine live sets;



Af en toe mee op live captaties met een mobiele studio of voor technische
ondersteuning;



Je installeert, beheert, configureert en verbetert: jij maakt radio!

JOUW PROFIEL
CONTINUÏTEIT EN DE KWALITEIT VAN ONZE PROCESSEN STEEDS VERDER WILLEN
VERBETEREN ? JE HEBT DE NODIGE AFFINITEIT MET MEDIA? WIL JE DEEL UITMAKEN
VAN EEN STERK EVOLUEREND EN GROEIEND BEDRIJF?



Je bent een geboren teamspeler, maar kan ook zelfstandig werken;



Je bent stressbestendig en geen nine-to-fiver;



Radio is jouw passie;



Je hebt verantwoordelijkheidszin;



Je beschikt over een goede kennis van netwerken (CCNA 1 t/m 4),
firewalls en nieuwe technologieën;



Je hebt noties van diverse webtechnologieën, virtualisatie,
databasesystemen en programmeertalen;



Je hebt een bachelor diploma toegepaste informatica of multimedia en
communicatietechnologie;

ONS AANBOD
WAT WIJ JOU TE BIEDEN HEBBEN.



Een uitdagende functie bij de twee tofste radiozenders van Vlaanderen;



Een fijne werkomgeving en geweldige collega’s;



Een contract van onbepaalde duur;



Flexibele werkuren, een aantrekkelijk salarispakket en een reeks
bijhorende voordelen.

INTERESSE?
IETS VOOR JOU? LAAT HET ONS ZEKER WETEN.

Stuur vandaag nog je sollicitatiebrief en CV naar
sofie.degrande@mediahuis.be.

