La Xarxa Audiovisual Local, SL convoca la selecció d’una plaça per substitució d’una
baixa temporal de:
X_11/2021
Tècnic/a del servei de Continuïtat de la XAL

Les condicions laborals són les establertes al Conveni Col·lectiu de la XAL.
Lloc: substitució d’una baixa temporal de tècnic/a del servei de Continuïtat de la XAL.
Contracte: temporal per substitució
Jornada: 35 hores setmanals
Retribució: base bruta anual 35.372,14.-€
Incorporació: inmediata

Funcions:
- Control i gestió d'emissions en directe, amb equips broadcast de continuïtat TV, ràdio i
streaming.
- Control i gestió de sistemes de transmissió de senyal vídeo-àudio digitals, satèl·lit,
motxilles i fibra òptica.
-

ecepció, veri icació tècnica, distribució i in esta de contin uts audiovisuals.

- Tractament en formats de video-àudio
- Edició de video-àudio
- laboració de raelles i pautes de televisió i r dio
-

estió de ravacions en sistemas d’administració de senyal de video-àudio

- Assessorament, suport i valoració tècnica de continguts audiovisuals.
Requisits
- star en possessió d’una titulació de cicle ormatiu de rau mitj en Imat e i So, cicle
formatiu de grau superior en Imatge i So, o llicenciatura en Comunicació Audiovisual.

-Posseir els coneixements de nivell B2 o superior de llengua catalana, segons el Marc
europeu comú de re erència per a l’aprenentat e, l’ensenyament i l’avaluació de llen ües o
d’aquells que reconeix com a equivalents.
-Tenir com a mínim dos anys d’experiència, dels últims cinc anys, en les funcions
específiques de tècnic/a de continuïtat i control d’emissions en canals de televisió.
Coneixements a valorar
-Domini en sistemes de continuïtat broadcast de televisió, incloent estió d’emissions en
directe. Es valorarà experiència amb software de control Pebble Beach i Dalet.
-Coneixement avançats de sistemes de connexions i transmissions de senyal de videoàudio digital, motxilles i satèl·lits. Es valorarà experiència en software de control TVU,
Ikusnet, VideolPath i ControlPhoenix
-Domini de so tware d’edició de vídeo Adobe Premiere 2020 i posteriors.
-Coneixements avançats en ormats i tractament d’arxius de vídeo-àudio.
-Coneixement avan ats de sistemes de commutació a matriu vídeo-àudio.
Procediment
Les persones interessades poden adre ar el curriculum vitae a l’atenció de la esponsable
de Recursos Humans de la XAL al correu electrònic rrhh@laxarxa.cat. A causa de la
situació actual pel coronavirus, no s’admeten candidatures presencialment o per correu
postal.
La data límit per a la recepció de candidatures és el dia 19 de novembre de 2021.
Qualsevol informació que se sol·liciti sobre el procés de selecció serà atesa a través de:
rrhh@laxarxa.cat.

Barcelona, 11 de novembre de 2021

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (2016/679), i la Llei orgànica de protecció de
dades (3/2018), l’informem que la XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL , com a Responsable del tractament de
les seves dades personals, tractará les seves dades amb la finalitat d’atendre les seva solicitud, legitimada pel
consentiment que vostè ens atorga. També l’informem de que no cedirem les seves dades a tercers, excepte
en el cas d’una obligació legal. Si desitja exercir els drets d’accés, rectifiació, supressió, oposició, limitació del
tractament o portabilitat, pot posar-se en contacte amb nosaltres a serveisjuridics@laxarxa.cat. Si desitja
coneixer més sobre les nostres polítiques de protecció de dades visiti la nostra web www.xal.cat.

