ИНТРАКОМ България ЕАД е дъщерно дружество на INTRACOM TELECOMTELECOM най-големият
мултинационален доставчик на решения за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в
Гърция. Компанията се фокусира върху проектирането, разработването и доставката на технологии и
проекти до ключ в областта на телекомуникациите и информационните решения
решения.
В момента търсим мотивирано лице,
лице което да бъде назначено на позицията:
позицията
Техник инсталатор – алпинист
Техническият инсталатор - алпинист еангажиран с катерене на телекомуникационни
омуникационни кули за
инсталиране на оборудване като радиомодули,
радиомодули антени, телекомуникационни кабели,
кабели както и решаване
на проблеми възникнали като аварии
аварии. За да се избегне появата на аварии е необходимо да се
извършва рутинна поддръжка на оборудването
оборудването. Като техник инсталатор - алпинист ще бъдете
отговорни зацялостното инсталиране,
инсталиране ремонт и поддръжка на елементи на клетъчни кули на клиенти,
включително, но не само:
Основни задължения:
• Извършване на инсталации за преносната мрежа и антенните системи
• Извършване на ремонт и поддръжка на телекомуникационно оборудване
• Отстраняване на неизправности
неизправности, подмяна и поддръжка на телекомуникационно оборудване
Изисквания:
• Минимум 2-5 години опит в инсталация на телеком оборудване и височинна работа
• Диплома за средно образование или еквивалент (задължително)
• Валиден лиценз за работа на височина
• Опит в инсталациите на оборудване на височина
• Способност за ефективна работа в екипна среда
• Опит да се използват инструменти на височина
• Опит с извършване на инсталации
сталации на преносна и антенна система
•Опит с ремонт и подмяна на дефектно оборудване
• Валидна шофьорска книжка
• Удостоверение за работа с лични предпазни средства срещу падане от височина
• Компютърна грамотност
• Умения за комуникация
Ние предлагаме:
• Опит в мултинационална среда на професионалисти;
• Работа по предизвикателни проекти;
проекти
• Приятна атмосфера;
• Фирмено обучение на работното място;
място
• Атрактивен пакет от възнаграждения
възнаграждения;
• Отлични условия на труд;
Моля, изпратете Вашата автобиография до 4 януари 2018 г.
Всички документи ще бъдат третирани в строга конфиденциалност.
Ще се свържем само кандидати с кратък списък.

