
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TV ASTA., ul. Drygasa 29 , 64-920 Piła, 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@asta-net.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,  
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji oraz przez okres przyszłych rekrutacji,  
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie 
rekrutacji,  
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

 

Montażysta  
Miejsce pracy: Piła 

 
 

Do naszego zespołu szukamy osoby otwartej i komunikatywnej, dobrze czującej się w pracy zespołowej. Nasza oferta 

to okazja do rozpoczęcia pracy w największej grupie medialnej w regionie, gwarantująca udział w ciekawych, nieszablonowych 
projektach, a także możliwość rozwoju zawodowego. 

 

Główne zadania na tym stanowisku: 
 montaż programów i spotów reklamowych 

 realizacja transmisji na żywo 

 postprodukcja materiałów filmowych 
 

Wymagania: 
 znajomość zasad i technik montażu  

 komunikatywność  

 kreatywność oraz dbałość o estetykę 

 znajomość programów Final Cut lub Adobe Premiere 
 

Mile widziane: 
 prawo jazdy kat. B 

 ukończone studia lub szkolenia kierunkowe 

 doświadczenie w pracy na stanowisku montażysty 

 znajomość programów: Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Motion, Da Vinci Resolve 

 znajomość podstaw kolor korekcji 

 podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu realizacji dźwięku 
 

Oferujemy: 
 stabilną współpracę na podstawie umowy cywilnoprawnej lub B2B 

 elastyczne godziny pracy 

 prywatną opiekę medyczną 

 udział w szkoleniach 

 karnet na siłownię 

 bilety do kina 
 

Prześlij nam swoje CV i list motywacyjny na adres mailowy: rekrutacja@tvasta.pl. 
W tytule wiadomości wpisz nazwę stanowiska, na jakie aplikujesz. 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. 

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę TV ASTA sp. z o.o. z siedzibą w Pile, przy ul. Drygasa 29 

moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niniejszej rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji. 

 
W tytule wiadomości podaj nazwę 

stanowiska, na jakie aplikujesz.  

PRZEŚLIJ NAM SWOJE CV i KILKA SŁÓW O 

SOBIE NA ADRES 

rekrutacja@tvasta.pl 

 

 


