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Núm. de referència

Barcelona,Anunci convocatòria interna:

1 TÈCNIC/A AUDIOVISUALS

ÀREA DE COMUNICACIÓ I RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA*

*

* De 08:00h a 16:30h de dilluns a divendres  amb 1h per dinar

ÀREA DE COMUNICACIONS

Mèrits Específics:

- Coneixements en  edició de vídeo, operador/a de càmera, operador/a de postproducció Digital i Edició de vídeo d'entorns 

quirúrgics i mèdics.

- Coneixements en quiròfans integrats "Olympus, Karl Storz i Smith&Nephew".

- Coneixements en equips endoscòpics/laparoscòpics tant en 2D com 3D ( Olympus, Karl Storz, Da Vinci  ).

- 	Coneixements en equips ecogràfics i RX per la seva integració amb els sistemes audiovisuals.

- 	Coneixements en l’ús de l'aplicació VIDEOMA (ISID) Gestor de continguts Multimèdia.

- 	Experiència en Videoconferències.

- Formació d'especialització en fotografia

- Formació en Tècnic/a Audiovisual.

- Formació en After Effects II.

- Formació en Final Cut Avançat.

- Formació enOperador de Postproducció Digital.

- Formació/Coneixements en Avid, Final Cut, Adobe Premier, Adobe Encore, Adobe Photoshop, After Effects, DVD StudioPro, 

Adobe Audition, StreamClip, Videoma, AJA Config.

- Formació/Coneixements en equips tècnics: Doremi Dimension 3D, BlackMagic Teracue 3D, Conversores de senyal (AJA, Yellow 

Brick, Atlona, Blackmagic…) Mixadoras de vídeo ( Anycast, Panasonic 3D/2D, Roland, Sony…) Mixadoras d'Audio, Matrius de 

Vídeo / Audio (Kramer, UTAH, BlackMagic…).

- Coneixements sala tècnica de Control Audiovisual  Rack amb matriu integrada vídeo/àudio, conversors de senyal de Fibra 

Òptica, panell tàctil, control de realització, ingesta de senyals de vídeo / àudio. Gestió d'equips tècnics de conversió: Doremi 

2D/3D, BlackMagic 2D/3D, AJA, YellowBrick Fibra Òptica

En aquest procés es realitzaran proves i/o entrevistes

MÈRITS. Es valorarà:

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia

REQUISITS:

37,50 h./Set

.

-	 Pertànyer al personal fix o suplents del HCB i/o empreses del grup.

- Formació professional 1r i 2n grau, CFGM,CFGS, Batxillerat, o titulació equivalent o  superior.

- Experiència com a Tècnic Audiovisual en entorns hospitalaris. 

- Experiència en mixer d'events en directe, cirurgies o processos mèdics.

En el Reglament del procés de convocatòries de selecció de llocs de treball de conveni general podeu 

consultar tota la informació referent als requisits, condicions i fases dels processsos de selecció interna. 

Aquest Reglament el teniu a la vostra disposició a la Intranet: àmbit Direcció per a les 

Persones/Processos de selecció/Convocatòries internes/Requisits generals. 

Previament és necessari 

accedir amb usuari i login


