
 

IT Technician Monday-Saturday (5h) 

 

Scurta descriere a companiei 

LINK group is a multinational company with over 20 years of experience in the Education industry, specifically in offering courses and 
certifications in IT and modern business. We successfully fulfill our mission of helping people to become more successful in the areas of 
professional development, high school and higher education. The company has successful local operations in Serbia, Bosnia and 
Herzegovina, Romania and Moldova, while its distance learning services bring together students from over 120 countries worldwide.  
 
We are a young team, full of ideas and with the freedom to put them into practice. We benefit from the business experience of our 
headquarters in Serbia and we enjoy many learning opportunities by accessing courses, seminars and trainings. 

Cerinte 

✔ Cum arăți tu? 
● actual student/proaspăt absolvent de cel mult un an; 
● care posedă cunoștințe despre montări audio-video și/sau mentenanță echipamente; 
● cu disponibilitate conform programului de luni până sâmbăta; 
● și cu un nivel intermediar de limbă engleză. 

Responsabilitati / Realizari 

✔ Ce vei face? 
● vei utiliza platforma de învățământ la distanță pentru a programa ziua și ora sesiunilor de înregistrare audio-video; 
● vei pregăti echipamentului tehnic și testarea acestuia înaintea începerii cursurilor și seminariilor; 
● vei înregistra, transmite prin livestream și edita cursuri și seminarii; 
● vei crea și edita materiale multimedia în Camtasia Studio, folosind fișiere audio și Powerpoint; 
● vei efectua verificări tehnice ale cursurilor de pe platforma de învățământ la distanță; 
● vei supraveghea examene de certificare punctuale. 

 



 

 
Alte informatii 

✔ Poziţia este disponibilă... 
● în București, în spatele Universității București part-time: 
- luni-vineri 16:00-21:00; 
- o dată la două sâmbete: 09:00-13:00. 
 
✔ Procesul de selecție... 
- constă în 3 etape scurte: o discuție telefonică informală pentru a ne cunoaște, o întâlnire la sediu prin care să te familiarizezi cu locul, jobul 
și echipa, respectiv un interviu final cu un coleg din managementul LINK group. 
 
✔ Dacă nu ai cont Hipo și vrei să aplici... 
- trimite-mi un mail la adresa dan.niculescu@link-group.eu 
 
☛ Suntem deschiși către aplicanți cu un alt job/studii în paralel; 
☛ Trainingul necesar pentru utilizarea echipamentelor și softurilor va fi asigurat la locul de muncă; 
☛ Doar candidații care îndeplinesc cerințele de mai sus vor fi contactați; 
☛ Candidații contactați care nu cunosc informațiile din acest anunț nu vor avansa în etapa următoare. 

 

 


