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Összegzés
Az elmúlt években sikeresen biztosítottam három tévécsatorna 7/24 órás
hibamentes adáslebonyolítását egy 10-18 fős csapat élén. A siker az évek
alatt optimalizált munkafolyamatoknak, az ismétlődő feladatok
automatizálásának és a számomra nélkülözhetetlen, nagyon összeszokott
és összetartó csapatnak volt köszönhető.
A csapat ereje a közös tudásban rejlett. Vallom, hogy a tudásmegosztás a
sikeres csapatmunka alapköve és ezt a szemléletet igyekeztem minden
kollégával elfogadtatni. A kollégák tanították egymást, megosztották
tudásukat, így könnyen tudtak közösen gondolkodni, gyorsan és
hatékonyan kezelték a felmerülő problémákat, míg ezáltal a terhelés is
egyenlően oszlott szét.
Mivel az anyacég 2013-ban Európában két helyre központosította összes
tévécsatornája adáskijátszását, számos országban megszűnt az igény a
helyi műszaki infrastruktúra működtetésére, köztük Magyarországon is.
Az
itt
felhalmozott
ismeretek
hozzájárultak
rendszerszintű
gondolkodásomhoz, így gyorsan és könnyedén átlátok új rendszereket,
folyamatokat, és a csapat kialakítása és menedzselése révén a vezetői
képességeim is tovább erősödtek.
A fent megszerzett tapasztalataimra építve szeretném tovább folytatni
karrieremet, egy rendszerüzemeltetői, műszaki szolgáltató csapat élén akár
média/informatika akár szerviz/szolgáltatói területen.

Munkatapasztalat
2009-2013.

Viacom Hungary
(VivaTv, MTV Hungary, ComedyCentral)
az adáslebonyolítás műszaki vezetője / rendszermérnök

-a TV csatornák folyamatos üzemének biztosítása egy 10-18 fős csapat élén
-élő adások, közvetítések műszaki koordinálása, felügyelete
-műsorgyártás koordinálása, technikai felügyelete
-munkafolyamatok kialakítása, optimalizálása a társosztályokkal
-online ügyviteli rendszerek fejlesztése nagy tömegű, ismétlődő munkák
koordinálásához és elszámolásához
-alapvető HR feladatok ellátása

2006-2009.

Media Networks Kft.
(stúdió és műsorszóró rendszereket építő vállalkozás)
rendszermérnök

-Duna2 TV csatorna konfigurálása, finomhangolása
-VivaTv, MTV Hungary, ComedyCentral adáslebonyolító rendszer építése
-Szombathelyi Televízió adáslebonyolító rendszer építése
-Story TV adáslebonyolítás üzemeltetés, felügyelete
-az összes általunk épített rendszer távfelügyelete, támogatása, a dolgozók
folyamatos oktatása
-a főleg a médiaiparból kikerülő ügyfeleknél felmerülő igények megoldása
(digitális műsorközvetítés, nagymennyiségű adattárolás, videó- és
hangfájlok kódolása, enkódolása, stb..)
-kapcsolattartás külföldi beszállítókkal, termékek tesztelése, hibaanalízis
(videoszerverek, szalagos adatarchiválók, online adattárolótömbök)
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2005-2006.

IBM Factory, Dublin Technology Campus
logisztikai munkatárs

-a beérkező megrendelések kezelése, adminisztrálása
-minőségellenőrzés

Mobil:
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2003-2005.

e-mail:

istvan@sent.com

Porsche Hungária Kft.
(autó importőr )
informatikai területi képviselő

-induló autókereskedések informatikai rendszerének kialakításában
tanácsadás, felügyelet, a dolgozók oktatása
-autó- és alkatrészkereskedéssel kapcsolatos ügyviteli rendszerek
távfelügyelete, támogatása, szoftverek követése
-helyszíni tanácsadás, problémamegoldás az informatika területén

Iskolai végzettség
1997-2000.

Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged
felsőfokú rendszerprogramozó

1988-1992.

Déri Miksa Ipari Szakközépiskola, Szeged
gépipari érettségi

Nyelvismeret
Angol középfok

Érdeklődési kör
siklóernyőzés
utazás
főzés

