KARIÉRA – PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST
Jsi komunikativní a rád jednáš s lidmi? Jsi týmový hráč, rád se učíš novým věcem a chceš se stát
součásti rodinné firmy? Pak čti dál…
Hledáme nového kolegu do našeho týmu na pozici SAMOSTATNÝ TECHNIK.
Náplň práce:
-

měření parametrů na metalických/optických/rádiových sítí s vyhodnocením/diagnostikou stavu
montážní a servisní práce u koncového zákazníka včetně instalace koncových zařízení
montážní a servisní práce na distribučních sítích předně optických
pokládky kabeláže/plastové infrastruktury jak v interiéru, tak exteriéru (zemní i nadzemní)
trasování vedení
plánované služby pro zajištění servisních prací v době víkendů a svátků

Požadujeme:
-

-

středoškolské vzdělání (ukončené maturitní zkouškou, výučním listem) v oboru elektro, praxe není
podmínkou, zájem o vf techniku vítána
řidičský průkaz skupiny B
osvědčení o zkoušce dle vyhlášky ČUBP č. 50/1978 Sb. - Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice
(není podmínkou)
základní znalosti práce s počítačem, základy programů MS Office (Excel, Word), textových editorů
(Poznámkový blok, WordPad apod.), e-mailových klientů a internetových prohlížečů. Výhodou hlubší
počítačové znalosti (IP komunikace, LAN sítě, konfigurace zařízení)
ochotu učit se novým věcem
komunikativnost, vstřícné vystupování při komunikaci se zákazníky
manuální zručnost, samostatnost, odpovědnost, trestní bezúhonnost
technické uvažování, zájem o moderní technologie
časovou flexibilitu

Nabízíme:
-

práci na plný úvazek, zázemí rodinné firmy
různorodou náplň práce (v exteriéru i interiéru) a průběžné rozšiřování Vašich profesních dovedností
zaučení/zaškolení
finanční ohodnocení: nástupní plat 25-30 000 Kč + prémie, mzda je pravidelně valorizována
spoustu benefitů: firemní tarif + příspěvek na nákup mobilního telefonu, celoroční odměna (Vánoční plat),
příspěvek na stravování, příspěvek Důchodové připojištění a Investiční životní pojištění
nástup možný ihned

Pokud Vás naše nabídka oslovila, zašlete nám Váš strukturovaný životopis s motivačním dopisem
elektronicky na ekonom@tkrjasek.cz. V dopise uveďte především informace o odborných znalostech z
dosavadního profesního života včetně data možného nástupu.
V případě dotazů k této pracovní příležitosti nás neváhejte kontaktovat na 571 115 225.
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