
 
 

Regionalna, ale przede wszystkim innowacyjna i profesjonalna. 
 

Docieramy do ponad pół miliona widzów w niemal całej Wielkopolsce i części województwa 
Zachodniopomorskiego, ale także w Ustce, Szczecinie, Gdańsku i Warszawie. 

 
Nasza redakcja jest miejscem wyjątkowym. To tutaj sztab ludzi codziennie pracuje nad tym, aby mieszkańcy 

otrzymali najnowsze i najciekawsze informacje z regionu. Emitujemy lokalne programy informacyjne, 
publicystyczne, interwencyjne oraz magazyny o przyrodzie i modzie, kolejnictwie czy motoryzacji. 

 

 
 

 
Czy wiesz  że:  

 Jesteśmy największą telewizją w regionie północnej Wielkopolski? 
 Co miesiąc tworzymy ponad 40 różnych premierowych programów? 
 Kreujemy treści, które możesz zobaczyć w telewizjach ogólnopolskich oraz m.in. na vod.pl? 
 TV ASTA to portal asta24.pl z ponad 100 000 unikalnych użytkowników miesięcznie? 
 Nasz Dział  Produkcji Telewizyjnej i Filmowej pracuje dla najlepszych marek w Polsce? 

 
Jeśli: 
Chcesz współtworzyć nasz flagowy program newsowy „Informacje” 
Chcesz kreować i prowadzić własny program telewizyjny 
Ważna jest dla Ciebie praca w doświadczonym i miłym zespole profesjonalistów 
Dobrze czujesz się przed kamerą 
Chcesz rozwijać swoje umiejętności reporterskie i dziennikarskie 
Lubisz wyzwania i spotkania z ciekawymi ludźmi 
Potrafisz w interesujący sposób opisywać wydarzenia wokół siebie 
Umiesz pracować pod presją czasu  
 
 
 



 

           

 

Dołącz do naszego zespołu jako  

 
Dziennikarz 

Miejsce pracy: Piła 

 

 
Będziesz się zajmować: 

Poszukiwaniem i realizacją tematów dziennikarskich, 
Przygotowaniem treści do serwisów informacyjnych 
Tworzeniem ciekawych reportaży  
Prowadzeniem programów informacyjnych 
Przygotowywaniem i prowadzeniem wywiadów z zaproszonymi gośćmi 
Współpracą z operatorami i wydawcą 
 

Oczekujemy: 

Wykształcenia wyższego, nie tylko humanistycznego 

Sprawnego posługiwania się językiem polskim 

Komunikatywnej znajomości języka angielskiego 
Dobrej organizacji własnego czasu pracy 
Pomysłowości i kreatywności 
Dobrej umiejętności obsługi pakietu MS Office 
 
Zapewniamy: 

Szkolenia branżowe  

Uczestnictwo w ciekawych wydarzeniach w regionie 

Elastyczny czas pracy 

Dofinansowanie studiów, studiów podyplomowych i kursów, 
Pakiet sportowy (siłownia, fitness, squash) 
Ubezpieczenie grupowe 
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@tvasta.pl  
 
Prosimy o dołączenie klauzuli: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez TV ASTA sp. z o.o. z siedzibą w Pile moich danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla celów obecnej i przyszłych rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że 
zostałam/em poinformowana/y, że TV ASTA sp. z o.o.  z siedzibą w Pile jest administratorem moich danych 
osobowych, że dane te będą przetwarzane dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji, będą przechowywane 
przez okres rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji, odbiorcami danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie 
rekrutacji, posiadam 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 oraz wniesienia skargi do 
organu nadzorczego. Nadto oświadczam, że swoje dane udostępniam dobrowolnie.  
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