TEHNICIAN RETEA TELECOMUNICATII - CATV & INTERNET
Responsabilitati
Participă la reconfigurarea reţelei de cablu coaxial si date urmăreşte şi răspunde de
modul în care se execută lucrările de reconfigurare care îi sunt încredinţate
direct de către superiorul direct.
Asigură intervenţii specifice la clienţi în vederea remedierii problemelor indicate de
către dispecer.
Realizează şi verifică calitatea serviciilor de instalare .
Verifică, urmăreşte şi răspunde de alimentarea componentelor active ale reţelei
hibride interioare exterioare (fibra optică UTP & cablu coaxial) care îi sunt
încredinţate de către superiorul direct.
Raportează către dispecer problemele semnalate sau constatate pe reţea în vederea
remedierii acestora.
Respectă şi completează procedurile şi documentele de lucru cu magazia şi cu
clienţii.
Asigură operaţii de întreţinere, modernizare şi mici dezvoltări reţea FTP/UTP şi FO.
Asigură instalarea şi mentenanţa clienţilor .
Intervine când este nevoie în a asigura suportul clientilor.
Cerinte
Studii medii in domeniul tehnic.
Minim 0 ani experienta in domeniul telecom.
Cunostinte generale tehnice specifice domeniului telecomunicatiilor : diferenta intre
cabluri, parametrii tehnici ai cablurilor, elemente active si pasive de retea,
intelegerea procesului de transmisie a semnalelor etc.
Abilitati tehnice si practice de montaj de retea cablu.
Cunostinte de utilizare PC: Windows, MS Office, baze de date, internet.
Abilitatea de a lucra efectiv cu oamenii, de a se adapta diferitelor tipuri de persoane
cu care interactioneaza.
Capacitate de planificare, organizare, coordonare si control.
Orientare catre atingerea rezultatelor asteptate de managementul societatii.
Capabil de a respecta termenele şi de a putea rezolva un volum mare de muncă.
Rigurozitate in indeplinirea atributiilor de munca.
Adaptabil la program flexibil.
Disponibilitate de invatare continua si intr-un timp scurt.
Calmitate, rabdare si atentie la detalii, analiza si deductie logica.
Rezistenta la stres si activitati repetititive.
Beneficii Oferite
- Bonuri de masa;
- Decontare transport.
- Telefon
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