
It-supporter til mediehus   

TV MIDTVEST, Holstebro 

• Vil du have en hverdag som IT-supporter i et ambitiøst mediehus i rivende udvikling? 

• Vil du træde ind i, og oplæres i, Broadcast Support og tekniske løsninger omkring dette?   

• Vil du arbejde med alt fra intranet til snedige workflows i hverdagen og på sociale medier?  

Mediehuset TV MIDTVEST er kendt for tv til og om midt- og vestjyderne. I dag foregår tv-seningen og 

dialogen med seerne i højere og højere grad på vores online platforme og sociale medier. Derfor har 

vi brug for support og stabilitet af de it-løsninger, der ligger bag disse og dermed hele huset. 

Løsninger der i hastig fart flytter over på virtualisering og cloud computing.  

Legeplads med udviklingsmuligheder 

Du vil blive en del af supportteamet på TV MIDTVEST, som forventes teknisk at holde mediehuset i 

drift på alle platforme.  Du vil blive involveret i en bred vifte af it-opgaver og -projekter, som kræver 

samarbejde med andre engagerede kollegaer og eksterne partnere. 

Vi lægger vægt på, at du: 

• Har en it-uddannelse eller tilsvarende it-erfaring.  

• Selvfølgelig kan konfigurere og opsætte IT udstyr. 

• Kender termer og systemer som AD, DNS, Vlan, Exchange og VMware. 

• Er frisk og har masser af energi, humør og gå-på-mod. 

• Har en fleksibel tilgang, så det er opgaven og ikke altid tidspunktet på dagen, der er 
afgørende. 

• Har gode sprogkundskaber (dansk og engelsk)  

• Har stor initiativrigdom og samtidig struktur, ordenssans og en evne til at køre projekter 
sikkert i mål og samtidig få lavet dokumentation for dit arbejde. 

• Har bopæl i TV MIDTVESTs sendeområde. 
 
Det vil være en fordel, men ikke et must, at have kendskab til, eller kunne forstå 
programmeringssprog. 
Trods alt ovenstående er det dog først og fremmest vigtigst for os at finde den rette person med den 
rette indstilling.  
 

Ansættelsen 

Stillingen er fuld tid og med tiltrædelse hurtigst muligt. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås 

hos produktionschef Carsten Jensen (2969 1251 / caje@tvmidtvest.dk). 

 

Lyder det som noget for dig? 

Vi forventer en motiveret ansøgning med f.eks. relevante eksempler på opgaver, du har udført. 

Herudover skal dit cv selvfølgelig rumme dokumentation for, at du kan bestride stillingen på  

TV MIDTVEST. Ansøgning og cv skal sendes som pdf til: job@tvmidtvest.dk – husk at skrive  

”it-supporter” i mailens emnefelt.  

 

Ansøgningsfrist: fredag den 25. september 2020 kl. 12. Vi forventer at holde samtaler onsdag den 

30. september 2020. 

 

Om TV MIDTVEST 

TV MIDTVEST er en af de otte regionale TV 2-stationer i Danmark og har sit primære sende- og 

dækningsområde i de 13 kommuner, der udgør den midt- og vestlige del af Region Midtjylland samt 

Thy og Mors (de tidligere Viborg og Ringkøbing amter). TV MIDTVEST har produceret regionalt tv 

siden 1989 og er i dag en spændende medievirksomhed med knap 100 ansatte. TV MIDTVEST er 

kendt for et højt ambitionsniveau og en uformel omgangstone, og du vil blive en del et stærkt 

mediehus med et fantastisk sammenhold. Se mere om os på www.tvmidtvest.dk. 
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