Tartalomszerkesztő adminisztrátori feladatkörre, otthoni munkavégzésre keresünk csapattársat a
Mafia™ videojáték-sorozattal foglalkozó, legnagyobb magyar nyelvű portál dinamikus és naprakész
tartalmának biztosítása érdekében.
A feladatkörön belül többféle specializáció is választható, de akár mindkét pozíció betölthető
egyszerre: Szerkesztő és Tartalomkezelő.
A feladatköröket nem kötjük életkorhoz és szigorú szabályokhoz, a lényeg, hogy szeresd, amit
csinálsz, és csináld is aktívan.
Szerkesztő (cikkíró magyar nyelven)
A szerkesztői feladatokat ellátó csapattársnak jó íráskészséggel kell rendelkeznie, hiszen fő profilja,
hogy az oldal hírportáljára önálló, a Mafia-játékkal kapcsolatos aktuális, érdekes és izgalmas
cikkeket írjon, vagy szükség esetén forrásmegjelöléssel szövegeket emeljen át más médiumból. A
hírszekció a Mafia Hungary nyitóoldala, azaz ez garantálja a portál naprakészségét. A Mafia
Hungary arculatának és „hangulatának” kulcseleme az, hogy milyen minőségű cikkeket publikál.
Elvárások:

Kiváló íráskészség és hibátlan magyar helyesírás

Magas fokú kreativitás és problémamegoldó-készség

A videojáték-világ és kiemelten a Mafiával kapcsolatos hírek követése, naprakészség

A Mafia-játéksorozat egzakt ismerete („Játszottál a Mafia 1-gyel és 2-vel”)

Átlagosan egy hónapon belül minimum 1 db 1500 karakteres önálló (nem forrásból
átemelt) cikk publikálása a Mafia Hungary-n

Segítőkészség és együttműködés az oldal látogatóival

Aktív és konstruktív kommunikáció más adminisztrátorokkal, szükség esetén a munka
összehangolása
Előnyt jelent:

Korábbi szerkesztői, cikkírói, írói, blogger tapasztalat

Tanulmányok kommunikációs és/vagy médiumkezelési területeken
Amennyiben Szerkesztő pozícióra szeretnél jelentkezni a Mafia Hungary-hez, úgy kérünk e-mailben jelentkezz nálunk a szerkesztoseg@mafiahungary.hu címen, a levél tartalma pedig legyen a
következő:

A levél témája legyen „Csapattag”

Kérjük, hogy mutatkozz be nekünk. Ki vagy Te, mit érdemes tudni rólad, miért szeretnél
csapattag lenni?

Továbbá kérjük, hogy mellékelj nekünk egy minimum 1500 karakterből álló önálló írást,
hogy felmérjük az írástudásod. Ez az írás bármiről szólhat, nem muszáj, hogy köze legyen
a Mafia-hoz.
Tartalomkezelő (letöltések, galéria, stb. menedzsmentje)
A tartalomkezelői feladatokat ellátó csapattárs fő tevékenységi köre az oldal tartalmának
mindennemű (hírportál kivételével) felügyelete és naprakészen tartása, azon belül pedig kiemelten
a „Letöltések, moddolás” szekció adminisztrációja. A Mafia Hungary nem csak hírportálként
funkcionál, ebből kifolyólag fontos, hogy a játéksorozathoz tartozó extra tartalmakat is
karbantartsuk.
Elvárások:

Kreativitás és jó problémamegoldó-készség







A videojáték-világ és kiemelten a Mafiával kapcsolatos extra tartalmak, letöltések, modok,
hírek követése, naprakészség
A Mafia-játéksorozat egzakt ismerete („Játszottál a Mafia 1-gyel és 2-vel”)
Segítőkészség és együttműködés az oldal látogatóival
Aktív és konstruktív kommunikáció más adminisztrátorokkal, szükség esetén a munka
összehangolása
Amennyiben hozzájutsz, új tartalmak (pl. modok, letöltések) biztosítása az oldallátogatók
részére

Előnyt jelent:

Korábbi weboldal-tartalomkezelői, üzemeltetési tapasztalat

Tanulmányok informatikai területen
Amennyiben Tartalomkezelő pozícióra szeretnél jelentkezni a Mafia Hungary-hez, úgy kérünk email-ben jelentkezz nálunk a szerkesztoseg@mafiahungary.hu címen, a levél tartalma pedig legyen
a következő:

A levél témája legyen „Csapattag”

Kérjük, hogy mutatkozz be nekünk. Ki vagy Te, mit érdemes tudni rólad, miért szeretnél
csapattag lenni?

Tetszőleges terjedelemben kérlek mesélj egy vagy több, Mafia-hoz tartozó mod-ról,
letöltésről, extráról, mondd el róla a véleményed.
! Ha mindkét feladatkörre szeretnél jelentkezni, nyugodtan megteheted. Ebben az esetben mindkét
jelentkezési folyamatot végre kell hajtanod, vagyis egész egyszerűen csak kétszer olyan hosszú
lesz a jelentkező e-mailed. 

Mit kínálunk?
Tudnod kell, hogy a Mafia Hungary független az online piactól, azaz nem generál pénzügyi bevételt,
és nem is állít elő pénzügyi szempontból mérhető tartalmakat. Azaz a Mafia Hungary jogi területen
a Mafia™ márkának „méltányosan felhasználó” területén foglal helyet, hiszen a márka és minden
hozzátartó egyéb jog a Take-Two Interactive Software tulajdona. A Mafia Hungary pedig a múltbeli
kezdeményezés ellenére sem áll jogi kapcsolatban az anyacéggel, feltehetőleg a forgalmazó nem
tervez létrehozni a játéksorozathoz magyar nyelvű kirendeltséget.
Ergo minden Mafia Hungary és nála tevékenykedő adminisztrátor által előállított tartalmat egyedül
a szellemi tulajdonjog védi.
Mit kínálunk:

Természetesen a betöltött feladatkörödtől függő admin hozzáférések és moderátori jogok
biztosítása a Mafia Hungary portálhoz

Nevedet hozzáadjuk a Mafia Hungary impresszumához, ami a látogatók számára is
bizonyítja, hogy a magyarországi fan-site csapattagja vagy

A betöltött pozíciód kiváló referencia önéletrajzban, későbbi vagy jelenlegi munkaerőpiacra
való beilleszkedésed esetén

Jó fej, kommunikatív és „régi motoros Mafiás” csapattagok

Igény szerint csapattalálkák, sörözések a rajongókkal

Új extra tartalmak megjelenése esetén VIP-hozzáférés biztosítása és előtesztelési
lehetőség, még mielőtt egy mod elérhetővé válna a nagyközönség számára

Facebook-oldalunkhoz való moderátori jogok biztosítása
Üdvözlettel és sok sikert kívánva,
A Mafia Hungary csapat

