NEP Belgium NV is de Belgische afdeling van de NEP Group. Met bedrijven wereldwijd is NEP een
toonaangevende leider op het gebied van technische diensten voor televisieopnames.
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een:

Broadcast IT-Engineer (voltijds)
Jouw toekomstige werkgever

Gedreven door de passie voor televisie is NEP Belgium één van de leiders in het aanbieden van diensten op de
Europese broadcastmarkt. Door de nieuwste technologieën te combineren met de nieuwste apparatuur en een
team van meertalige professionals, staan we voor klantgerichte producties.
Wij bieden een hoog niveau van uitzendervaring en beschikken over een bewezen staat van dienst in het
leveren van uitstekende broadcast-oplossingen bij verschillende evenementen zoals sportwedstrijden,
talkshows, tv-shows, fictie en muziekevenementen, evenals uitgebreide ervaring met live uitzendingen van
institutionele evenementen en bedrijfscommunicatie.
Ons bedrijf is gevestigd in Rotselaar. Wij bieden ook studiofaciliteiten en productieruimtes vanaf een tweede
locatie in Londerzeel, ongeveer 20 km ten noorden van de hoofdstad.
NEP Belgium vertrouwt op een zeer gemotiveerd team van tv-professionals die door de jaren heen een schat
aan ervaring en knowhow hebben opgebouwd. Het bedrijf kan de betrokkenheid van de ingenieurs
benadrukken om de meest gebruikersvriendelijke omgeving mogelijk te maken. Onze captatiewagens, MCR's
en faciliteiten worden gebouwd door de mensen die ze effectief gebruiken. Ontwerp, meubilair, engineering,
bedrading en systeemintegratie worden volledig verzorgd door interne krachten. We zijn ervan overtuigd dat
deze unieke aanpak leidt tot een betrouwbare en comfortabele werkomgeving voor alle
productiemedewerkers die betrokken zijn bij externe uitzendingen.

NEP Belgium

Dit ga je doen
Als Broadcast IT-Engineer werk je hoofdzakelijk in het labo te Rotselaar voor de opvolging, herstelling en
aanpassingen van materiaal en infrastructuur. Tevens ondersteun je de technici zodat zij de juiste configuraties
kunnen gebruiken in onze captatiewagens en galeries. Je draagt een grote verantwoordelijkheid omdat je het
verbindingselement bent tussen onderzoek, ontwikkeling en de oplossing.
•
•
•
•
•

Configureren, implementeren en beheren van de nieuwste IP-Broadcast Technologie in onze huidige
omgeving. (medianetwerk-switchen Cisco/Arista)
Up and running houden van audio en video-broadcast materiaal.
Erop toezien dat leveringen van derden aan de specificaties voldoen.
Het maken en bijhouden van documentatie omtrent de ondersteunende systemen inclusief de
overdracht hiervan aan de technische en operationele organisatie.
Ervaring en kennis opdoen van IP-broadcast technologie waaronder standaarden zoals AES67/Ravenna, SMPTE 2022/2110, RTP-streaming en videoservers.

Dit breng je mee
•
•
•

Uitstekende elektronica en IT-kennis voornamelijk op het domein van routers, switches en TCP/ IP.
Je bent in staat om zelfstandig te werken en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
De vaardigheid om technische termen voor iedereen begrijpelijk te kunnen uitleggen/toelichten.

Je bent 40 uur per week beschikbaar en woont in de regio Leuven & omstreken.

Dit wordt geboden
•
•
•
•
•

Een afwisselende baan als Broadcast IT-Engineer in een open en collegiale werksfeer.
Een marktconform salaris.
Een enthousiast en gepassioneerd team van ongeveer 80 Broadcast Professionals en goede
begeleiding tijdens je inwerkperiode.
Alle kansen om jezelf verder te ontwikkelen, te specialiseren of door te groeien.
Goede atmosfeer waar hard werken, humor en plezier centraal staan.

NEP Belgium daagt je uit
Enthousiast over de vacature? Herken je jezelf in het profiel? Waar wacht je nog op? Vragen over de vacature
en/of procedure? Neem dan contact op met:
BE.jobs@nepgroup.com
www.nepbelgium.com

NEP Belgium

