POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA STANOWISKO
SPECJALISTA DS. TELETECHNICZNYCH

Jeśli rozwój zawodowy jest dla Ciebie ważny i chcesz zdobywać nowe
doświadczenia w zarządzaniu infrastrukturą teletechniczną i światłowodową
w obszarze energetyki, to daj nam się poznać!
Chcemy zaoferować Ci ciekawe wyzwania, dlatego Twoje najważniejsze zadania
na stanowisku Specjalisty ds. teletechnicznych będą się skupiać na:
• Utrzymaniu i zarządzaniu infrastrukturą teletechniczną i światłowodową
• Zarządzaniu bazami danych oraz ich aktualizacją
• Przygotowywaniu materiałów do opracowania wytycznych dotyczących projektowania i budowy
infrastruktury teletechnicznej i telemetrycznej
• Kontrolowaniu jakości usług świadczonych przez techniczne służby eksploatacyjne

Zależy nam na tym, abyś czuła/czuł się u nas komfortowo, a więc już na start
mamy dla Ciebie:
•
•
•
•
•
•

Pracę w zespole nastawionym na ciągły rozwój
Wsparcie w rozwoju kompetencji
Rodzinną atmosferę w ramach najbliższego zespołu współpracowników
Rynkowe wynagrodzenie, w ramach umowy o pracę
Bogaty pakiet benefitów (m.in. opiekę medyczną, elastyczny czas pracy, pakiet świadczeń socjalnych)
Możliwość czynnego uczestniczenia w transformacji branży energetycznej

Jeśli zatem jesteś osobą, która ma:
• Wykształcenie minimum średnie techniczne
• Przynajmniej 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku (branża telekomunikacyjna, informatyczna
lub automatyka)
• Znajomość budowy i eksploatacji infrastruktury teletechnicznej oraz technologii światłowodowych
• Czynne prawo jazdy kat. B

Dodatkowo jesteś osobą:
•
•
•
•
•

Komunikującą się otwarcie i z szacunkiem dla innych osób
Świetnie pracującą samodzielnie jak i w zespole
Dobrze zorganizowaną, myślącą analitycznie i globalnie
Otwartą na ciągły rozwój
Nastawioną na osiąganie celów

to bardzo chcemy, żeby Cię poznać!

Prosimy o umieszczenie w swoim CV następującej klauzuli:
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SEC Sp.
z o.o. moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów obecnych rekrutacji prowadzonych przez SEC Sp. z o.o.
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SEC Sp.
z o.o. moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów obecnych i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez SEC Sp. z
o.o. w okresie najbliższych 2 lat.

