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Director Tehnic 

 
 
Misiune: 
 
Stabilește o viziune tehnică pentru organizație și conduce dezvoltarea tehnică a 
companiei. 
Supraveghează toate aspectele tehnice și resursele tehnice ale Euronews România. 
Conduce Echipele tehnice Euronews România. 
 
 
Responsabilitățile Directorului Tehnic: 
 

• Implementează tehnologia și proiectează arhitectura sistemului de producție al 
Euronews România, 

• Definește organigrama departamentului tehnic și resursele necesare 
corespunzătoare pentru a desfășura operațiuni de știri naționale premium la 
scară largă și operațiuni digitale, 

• Gestionează echipele departamentelor tehnice, 
• Stabilește fluxuri de lucru de producție pentru știri de televiziune și producție 

digitală în conformitate cu liniile directoare ale Euronews, 

• Determină liniile directoare de colaborare tehnică cu sediul central al Euronews 
pentru un schimb eficient de conținut, 

• Creează un ecosistem eficient pentru colaborarea, atât a departamentelor 
editoriale, cât și a celor tehnice, 

• Generează mediul potrivit pentru ca echipele editoriale să producă în mod 
eficient acoperiri de știri pe platformele TV și digitale, 

• Urmăreștea implementarea sistemului tehnic și asigurarea faptului că furnizorul 
oferă serviciile contractate la momentul potrivit, 

• Asigură respectarea bugetelor departamentului tehnic, 

• Evaluează tehnica nouă și face recomandări cu privire la soluțiile tehnice, 

• Face prezentări superiorului ierarhic, 

• Identifică avantajele competitive și tendințele tehnice în beneficiul Euronews 
România 
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Competențe și calificări ale Directorului Tehnic: 
 

• Expert media în producție TV și digitală de știri  

• Conducerea prin exemple și abilități tehnice 

• Cunoștințe avansate în producție de știri și sisteme IT 

• Gândire critică și abilități interumane 

• Abilități excelente de comunicare scrisă și orală, vorbire în public, prezentări, 
consolidarea echipei, cunoștințe din industria TV 

• Limba: limba română nativă și nivel fluent de engleză 

• Experiență: minimum 20 de ani în domeniul TV și minim 10 ani într-o poziție de 
conducere tehnică înaltă 

 
 
 
 

Chief technical Officer 

 

 
Main mission 

Establishes a technological vision for an organisation and leads the 
company's technological development.  

Oversees all technical aspects and technological resources of euronews 
Romania. 

Lead euronews Romania technology teams.  
 
 
The chief technical officer is reporting to the chief executive officer and to the board 
of euronews Romania.  
  
Chief Technology Officer Job Duties: 

• Deploys the technology and designs the production system architecture of 
euronews Romania 

• Defines the technology department organisational chart and appropriate 
required resources to run a large scale national premium news TV & Digital 
operations 

• Hires the euronews Romania technology staff  
• Manages the technology department teams  
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• Installs production workflows for news television and digital production 
according to euronews guidelines  

• Outlines technology collaboration guidelines with euronews headquarters for 
efficient content exchange  

• Creates efficient ecosystem for both editorial and technology departments 
collaboration   

• Generates the right environment for editorial teams to efficiently produce 
news coverage on TV and digital platforms  

• Leads the RFP team to acquire the most efficient and cost effective platform 
for euronews Romania TV and digital news production and media asset 
management  

• Responsible for following the implementation of the technology system and 
ensuring that provider are delivering services at the right time  

• Responsible for the technology budgets respect  
• Evaluates new technology and makes recommendations on technological 

solutions 
• Makes presentations to board of directors and chief executive officer 
• Identifies competitive advantages and technological trends for the benefit of a 

company 

 

 

Chief Technology Officer Skills and Qualifications: 

• TV & digital production news media expert  
• Leadership through example and technological skills  
• Advanced news production & IT systems knowledge 
• Critical Thinking & Interpersonal Skills 
• Excellent Written and Oral Communication Skills, Public Speaking, 

Presentations, Team Building, TV Industry Knowledge 
• Language  : Romanian native and fluent English level   

 
• Experience : 20 year minimum in the TV field and 10 year minimum at 

a high technical management position  
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