Technik instalacji światłowodowych oraz IT
WYMIAR PRACY: Pełny etat
TYP UMOWY: Umowa o pracę lub samozatrudnienie
LOKALIZACJA: Kraków i delegacje w Polsce
Ratio Technika Sieciowa sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie zatrudni pracownika na stanowisku: Technik instalacji
światłowodowych oraz IT
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
Do zadań pracownika należeć będzie m.in.: spawanie światłowodów, pomiary sieci strukturalnej oraz elektrycznej,
instalacja urządzeń sieciowych, analiza problemów oraz raport wniosków związanych z siecią strukturalną,
wykonywanie instalacji okablowania strukturalnego, analiza projektów wykonawczych oraz realizacja zadań w ramach
zespołu, obsługa urządzeń pomiarowych i spawarek światłowodowych typu: FLUKE, Fujikura, Lantek, AFL itp.,
sporządzanie bieżących zamówień materiałów oraz bieżące raportowanie prac.
OCZEKIWANIA:
• prawo jazdy kategorii B
• gotowość do pracy na wysokości (głównie podnośniki nożycowe i wysięgnikowe - w halach)
• odpowiedzialność i znajomość zasad BHP
• rzetelność i dokładność w realizacji zadań
• praktyczna umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną (schematy elektryczne, rysunek techniczny)
• praktyczna znajomość zagadnień związanych z elektryką i teletechniką
• zdolność do pracy pod presją czasu
• kreatywność, samodzielność oraz inicjatywa w podejmowaniu działań
• zdolności manualne i zmysł techniczny
Mile widziane:
• dobra znajomość jednej z poniższych dziedzin: elektryka, teletechnika
• uprawnienia na podnośniki nożycowe
CZAS PRACY:
• wymiar czasu pracy: 167 godzin
• do 10 dni delegacji w miesiącu (delegacje dwu-trzy dniowe)
• 4 soboty pracujące w roku
• inny wymiar czasu pracy jest do uzgodnienia
OFERUJEMY:
Stałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Jesteśmy otwarci na wszelkie inne formy zatrudnienia również
podwykonawstwo czy umowa zlecenie. Oferujemy wynagrodzenie wraz z systemem premiowym, dostęp do
nowoczesnego sprzętu pomiarowego związanego z sieciami LAN, elektrycznymi, światłowodowymi, szkolenia
branżowe, pracę w zespole o wysokich kwalifikacjach.
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