Vacature: stagiair(e) Operations (SOC)

Stagiair(e) Operations
Ben jij een echt omroepdier of liggen hier je interesses? Loop je graag rond in datacenters,
sleutel je vaak aan Linux systemen en ben je niet bang voor een soldeerbout. Weet je waar die
“wokschotels” voor zijn die o.a. in Hilversum opgesteld zijn? Ben je ook benieuwd wat er
allemaal komt kijken bij nieuwe media op TV, het Web en middels Apps, Video on-Demand,
streaming etc… Dan hebben wij dé stage voor je! Wij zijn op zoek naar een stagiair in het
Operations team, welke een onderdeel is van het Service- en Operating Center van Media
Choice.
Een stage bij het team Operations betekent ervaring opdoen bij grote nationale en
Internationale projecten, maar ook het uitzoeken en verhelpen van (diepgaande) technische
storingen. Samen met het team alsook andere stagiairs, krijg je de kans om al je vaardigheden te
tonen en mee te bouwen aan de mooie projecten en daarmee je eigen ontwikkeling en wellicht
carrière.

Wat ga je doen?
Je gaat het team Operations ondersteunen in de dagelijkse werkzaamheden, afgewisseld met
lopende en nieuwe projecten. Enkele voorbeelden van je werkzaamheden zijn:
-

Meedraaien met de 2e lijn support van onze Servicedesk;
Monitoren en integreren van systemen;
Ondersteuning bij projectmatige taken;
Onderzoeken van nieuwe mogelijkheden en uitpluizen van systemen;
Installaties bij klanten alsook in onze datacenters.

Wie zoeken we voor deze stageplek?
-

Je bent gek op media natuurlijk! Televisie en Radio uiteraard, maar ook andere audiovisuele
media en nieuwe manieren van TV kijken, zijn voor jou niet vreemd;
Je bent 3e of 4e jaars student aan een MBO of HBO opleiding, gericht op Media Techniek,
Audio/Video Techniek, Netwerk en Mediabeheer of ICT Beheerder;
Team-player die ook goed zelfstandig kan werken;
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-

Je houdt van aanpakken, bent nauwkeurig en je bent bereid bij te springen als het nodig is;
Je Nederlands is goed en je beheerst de Engelse taal;
Je hebt al ervaring met Linux, Windows en Netwerken;
Kennis van RF/Electro en/of Elektronica is een Prè;
Zou leuk zijn als je ook actief bent bij een lokale,regionale en/of commerciële thematische
zender en/of omroep.

Verder nog goed om te weten
-

We bieden een marktconforme stagevergoeding
De stage is in principe vijf dagen per week;
Afstudeerstage is ook mogelijk
Mogelijkheden om na je stage bij Media Choice in loondienst werkzaam te blijven, mits we
natuurlijk een match hebben en toekomst in elkaar zien;

Interesse? Stuur een mail met je motivatie en CV naar Toine van den Brandt, Operational
Manager op het e-mailadres: toine@mediachoice.eu met de HRM-afdeling in de kopie (CC):
hrm.backoffice@mediachoice.eu.
Media Choice
t.a.v. Toine van den Brandt
Tiendweg 8b
2671 SB Naaldwijk (NL)
0174 75 05 500
Weet jij iemand die hiervoor geknipt is, stuur het vooral door!
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld!
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