Content Control.
Anywhere.

Technical Operation Manager til HDR Denmark A/S
Vi søger en erfaren Technical Operation Manager med et stort teknisk overblik, som kan
arbejde på vores mange og forskelligartede produktioner. Du har et bredt kendskab til OBvogne, studieproduktioner, samt opbygning og design af produktionsfaciliteter. Du elsker at
blive udfordret af mediets utallige muligheder, og søger altid efter løsninger, som får det
bedste ud af produktionsudstyret.
Til start snarest muligt søger HDR en erfaren Technical Operation Manager.
Vi lægger stor vægt på, at vores nye kollega er serviceminded og bidrager positivt til at levere
høj kvalitet til alle vores kunder.
Dine primære arbejdsopgaver:
•
•
•
•

Technical Operation Manager/CCU på OB- og studieproduktioner.
Support på HDR Denmarks projekter i ind- og udland.
Dokumentationstegne i VISIO/CAD.
Vidensdeling med kolleger.

Din profil og erfaring:
Du har en relevant uddannelse og erfaring som Technical Operation Manager/Broadcasttekniker, og har en stor forståelse for IT- og broadcast produkter.
Du er analytisk og gennemskuer hurtigt komplekse tekniske sammenhænge - bevarer
overblikket og prioritere opgaverne, som du løser hurtigt og til alles tilfredshed.
Du er god til at kommunikere og besidder evnen til at dokumentere og beskrive Work flows,
problemer og løsninger, så dine kolleger og samarbejdspartnere også får glæde af dine
erfaringer.
Du griber ud efter opgaver og sætter en ære i at følge dem til dørs, og har et positivt livssyn
og møder såvel kolleger som mennesker, du skal yde support, med god energi og
imødekommenhed.

Vi tilbyder dig:
En afvekslende og udfordrende hverdag i et uformelt miljø, hvor der er plads til den enkelte,
og hvor du får mulighed for at udnytte og udvikle dine kompetencer sammen med dygtige
kolleger.
Om os:
HDR Denmark er en del af HDR Group, som er et større mediehus med søsterselskaber i
Sverige, Norge og Finland. Vi leverer innovative tekniske løsninger i alle formater til ind- og
udland. Vi har solide løsninger og ekspertise inden for OB-produktion, System Integration,
Studieproduktion, udstyrsudlejning, drift og support og Post produktion. Vil du vide mere om
os, kan du læse mere vores website: hdrdenmark.dk.
Primært arbejdssted: Jenagade 22, 2300 København S.
Ansøgning:
Send dit CV sammen med en ansøgning og foto. Vi lægger vægt på, at du i din ansøgning eller
CV beskriver, hvordan du konkret opfylder de faglige kriterier nævnt ovenfor, gerne med
eksempler.
Send til: job@hdrdenmark.dk, att.: Technical Operation Manager
Ansøgningsfrist: 17. maj 2019
Såfremt du ønsker at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte os.

Chief Technology Officer-CTO
HDR Denmark
Jesper Nørgaard
Mail: jeno@hdrdenmark.dk
Mobil: +45 4244 0090

