Telewizja TVT Sp. z o.o.

Konkurs na dziennikarzy i prezenterów telewizyjnych
Telewizja Regionalna TVT z siedzibą w Rybniku ogłasza otwarty konkurs na stanowiska
dziennikarzy i prezenterów telewizyjnych. Do obowiązków osób zakwalifikowanych na
stanowisko dziennikarskie należeć będzie: praca przy wyszukiwaniu i opracowywaniu
informacji z aglomeracji górnośląskiej. Prezenterzy zostaną zatrudnieni przy emisji serwisów
informacyjnych oraz innych audycji kontaktowych realizowanych w naszej stacji.
I. Wymagania:
1. Wiek powyżej 23 roku życia.
2. Wykształcenie wyższe co najmniej a poziomie licencjatu w przypadku studiów
dwustopniowych, lub w pełni zaliczonych przynajmniej 6 semestrów w przypadku
studiów jednolitych magisterskich.
UWAGA! W wyjątkowych przypadkach, po przeprowadzonej rozmowie, możliwe jest
dopuszczenie do konkursu osoby z wykształceniem średnim i udokumentowanym
dorobkiem dziennikarskim.
3. Preferowane wykształcenie w następujących obszarach: politologia, filologia polska,
socjologia, prawo, ekonomia, filozofia, kulturoznawstwo.
4. Wymagana wiedza z podstawowych zagadnień z historii Śląska oraz o bieżącym życiu
społeczno-polityczno-gospodarczo-kulturalnym województwa śląskiego.
5. Wymagana interdyscyplinarna wiedza ogólna w obszarach polityki, gospodarki
i kultury z deklaracją szczególnego zainteresowania jednym z wymienionych
obszarów.
6. Nienaganna dykcja i umiejętność bardzo dobrego posługiwania się językiem polskim.
7. Mile widziana znajomość ‘ślonskij godki’
8. Udokumentowana znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie
dobrym.
9. Nienaganna prezencja, umiejętność nawiązywania kontaktu, dobry refleks i łatwość
prowadzenia rozmów, poczucie humoru i kreatywność.
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10. Mile widziane osoby ze szczególną pasją życiową.
II. Konkurs odbędzie się w następujących etapach:
1. Weryfikacja wymogów z punktów 1, 2, 3 i 8 pierwszej części Regulaminu na etapie
rejestracji
2. Sprawdzian pisemny w formie testu, mający zweryfikować stopień w jakim spełnione
są z punktów 4 i 5 pierwszej części niniejszego Regulaminu.
3. Rozmowa i próba kamerowa.
III.Warunki późniejszej pracy:
Osoby wyłonione z konkursu będą mogły odbyć 3 miesięczny staż na zasadach
współpracy z redakcją. Wszelkie materiały dziennikarskie, które w tym czasie stworzą
i które zostaną zakwalifikowane do emisji, będą wynagradzane według stawek
honoracyjnych obwiązujących w stacji. Po tym okresie stażyści, którzy dobrze poradzą
sobie ze stawianymi przed nimi zadaniami, otrzymają propozycję zatrudnienia na
zasadach obowiązujących w stacji. Może się też zdarzyć, że zaproponowana zostanie
dalsza współpraca na dotychczasowych zasadach, przez kolejne 3 miesiące.
IV. Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnictwo w konkursie należy zgłosić poprzez przedstawienie kopii niniejszego
Regulaminu z własnoręcznym podpisem potwierdzającym akceptację zasad konkursu.
2. Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie
warunków z punktów 1, 2 i 9 pierwszej części Regulaminu.
3. Wszystkie dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć na adres: Telewizja TVT Sp.
z o.o. ul. Rynek 1, 44-200 Rybnik do dnia 30.04.2017 r.
4. Etapy konkursu z punktów 2 i 3 drugiej części Regulaminu odbędą się w kwietniu br.
O dokładnej dacie, godzinie i miejscu przeprowadzenia pierwszego z nich,
zakwalifikowani Uczestnicy zostaną poinformowani natychmiast po zebraniu
wszystkich zgłoszeń, gdyż sposób jego przeprowadzenia zależny będzie od ilości
zgłoszeń. Na kolejny etap Uczestnicy będą umawiani indywidualnie, po
rozstrzygnięciu etapu pisemnego.

Zapraszamy do współpracy z Telewizją TVT, która ma ambicje stać się najlepszym źródłem
informacji, wiedzy i rozrywki w województwie śląskim!

2

