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REALIZACJA TELEWIZYJNA 

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) jest jednym z polskich  
Centrów Komputerów Dużej Mocy. 

PCSS zarządza także siecią PIONIER (Polski Internet Optyczny) łączącą wszystkie  
jednostki naukowe (uczelnie i instytuty badawcze) za pomocą sieci miejskich  
i wraz z partnerami z Konsorcjum PIONIER tworzy naukową interaktywną telewizję  
HD Platon TV. Jednym z projektów PCSS jest FutureLab, czyli ponad 2000 m2 tzw. żywych 
laboratoriów - przestrzeni wyposażonych w najnowocześniejsze urządzenia teleinformatyczne. 

Dla kogo? 
Studenci Mediaworkingu lub Grafiki 

 
Co Cię czeka? 

 nauka nowoczesnej realizacji telewizyjnej oraz klasycznej pracy redakcyjnej 
 wsparcie zespołu Platon TV w czasie samodzielnej realizacji programów telewizyjnych 
 praca nad pomysłami w “burzy mózgów”, research tematów, pisanie konspektu, 

dokumentacja przed zdjęciami, tworzenie harmonogramu pracy, narady robocze,  
udział w kolaudacji 

 

Dlaczego warto? 
 będziesz mógł uczestniczyć w pracy z systemem motion capture, a także poznać studio 

dźwięku ambisonicznego czy pracę na prototypach kamer 8k. 
 otrzymasz możliwość zrealizowania własnego pomysłu na program, który będzie 

promowany i opublikowany na portalu firmy i w mediach społecznościowych. 
 przed Tobą możliwość zatrudnienia na umowę cywilno-prawną lub umowę o pracę 

 

Wymiar czasu 
 przy praktykach 3 miesięcznych – około 30 h/tydzień 

 

Zgłoszenia wraz z CV oraz portfolio należy wysyłać  
na biuro.karier@cdv.pl do 14 maja 2019 r. 

W CV koniecznie należy umieścić i podpisać klauzulę: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji do 
programu stażowego (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 
1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). 
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