Iulie, 2017

Posturi disponibile
Vă aflați la început de drum, nu aveți experiență profesională, dar sunteți dornici de
muncă și dispuși să vă specializați într-un domeniu tehnic și stabil? Dacă răspunsul
este DA atunci vă așteptăm cv-ul la hr@primetelecom.ro menționând unul din
joburile de mai jos:

 Tehnician sisteme de securitate
 Operator rețele telecomunicații
 Inginer de teren
 Operator suport tehnic
 Jonctor fibră optică
 Muncitor necalificat
Oferim:
- salariu competitiv
- bonuri de masă

- mediu de lucru performant
- asigurare medicală privată

Tehnician sisteme de securitate
Cerințe:
- nivel educațional: studii medii finalizate cu
specializarea:
electrică,
electronică,
electrotehnică, automatizări, telecomunicații
- experiență de minim 3 ani în domeniul
sistemelor de securitate, instalații electrice de
joasă tensiune
- experiența în lucrări de rețelistică: cablare curenți
slabi, conectare echipamente, cablare structurată
constituie un avantaj
- atestat ARTS tehnician sisteme de securitate constituie un avantaj;
- experiență în jonctare fibră optică – constituie un
avantaj
- cunoștinte temeinice de operare calculator (PC) –
office
- disponibilitate pentru munca de teren și
deplasări 70 % din timp
- capacitate de lucru în echipă

Responsabilități:
- realizarea lucrărilor de instalare, punere în
funcțiune, întreținere și service a sistemelor
electrice de curenți slabi, securitate, audio-video,
IT&C;
- cablarea, instalarea, conectarea, punerea în
funcțiune și programarea conform proiectului
tehnic a sistemelor de detecție incendiu, alarmare
efractie, control acces, sistemelor integrate de
securitate, supraveghere video, interfonie și videointerfonie;
- realizarea lucrărilor de instalare de sisteme
electrice de curenti slabi (instalații de joasă
tensiune, tablouri electrice, lumini arhitecturale,
corpuri de iluminat);
- realizarea lucrărilor de instalare sisteme audiovideo (sisteme de video-proiecție, audio, sisteme
de afișare digitală, de sonorizare, de iluminat, de
control lumini și automatizări).

Oferim:
- salariu net: 2.500 lei
- bonuri de masă

- mediu de lucru performant
- calificare la locul de muncă

Operator rețele telecomunicații
Cerințe:
- Apt pentru lucru la înălţime;
- Experienţa în domeniul telecomunicaţiilor (rețele
de fibră optică) prezintă un avantaj;
- Nivel educațional: studiile tehnice reprezintă un
avantaj
- Certificat alpinism utilitar (avantaj)
- Permis conducere cat. B
- Disponibilitate pentru lucru în ture și program
prelungit
- Abilități foarte bune de comunicare
- Spirit de lucru în echipă
- Atenție la detalii și capacitate de concentrare în
situații de stres
- Spirit organizat, perseverent
- Capacitate de lucru în echipă
Posibilitatea de promovare în postul de tehnician
rețele telecomunicații sau jonctor fibră optică.

Oferim:
- Salariu net 1.500 lei
- bonuri de masă

Responsabilități:
- Instalare cablu fibră optică, aerian, pe stâlpi
și subteran
- Instalarea echipamentelor de
telecomunicații
- Urmărirea și rezolvarea problemelor de ordin
tehnic apărute la clienți
- Gestionarea materialelor şi echipamentelor
specifice aflate în custodie
- Capacitate de a gestiona situatii
neprevazute
- Organizat, responsabil și punctual
- Disponibilitatea de lucru peste program în
anumite situații şi deplasări

- mediu de lucru stabil
- calificare la locul de muncă

Operator suport tehnic
Cerințe:
- Cunostinte
generale cablare
și
rețelistică
- Capacitatea de a gestiona situații
neprevăzute;
- Persoană organizată, responsabilă și
punctual;
- Disponibilitatea de lucru peste
program în anumite situații şi deplasări
- Permis de conducere - categoria B,
obligatoriu
- Posibilitatea de promovare în postul de
coordonator echipă

Oferim:
- Salariu net 1.200 lei
- bonuri de masă

Responsabilități:
- Intervenții în teren, depanări rețele
(echipamente / cablare)
- Execuția de site survey-uri
- Gestionarea
materialelor
şi
echipamentelor specifice aflate în
custodie
- Raportare directa către coordonatorul
tehnic zonal

- mediu de lucru stabil
- calificare la locul de muncă

Jonctor fibrpă optică
Cerințe:
- Apt pentru lucru la inălţime
- Experiența în lucrul cu fibra optică și
practică dovedită în sudura fibrei
optică
- Capacitate de a gestiona situații
neprevăzute
- Capacitatea de a lucra după diagrame
de joncțiune, scheme, hărți
- Persoană organizată, responsabilă și
punctuală
- Disponibilitatea de lucru peste
program în anumite situații şi deplasări
- Posibilitatea de promovare în postul de
tehnician rețele telecomunicații

Responsabilități:
- Realizarea operaţiunilor necesare
instalării şi intreţinerii cablurilor de
fibră optică (pregătire, jonctare,
organizarea cutiilor de jonctare şi a
cutiilor terminale)
- Realizarea de vizite pe teren pentru
estimarea soluţiilor tehnice
- Instalare cablu fibră optică, aerian, pe
stâlpi și în canalizație
- Gestionarea materialelor şi
echipamentelor specifice aflate in
custodie;
-Raportare directa catre
coordonatorul tehnic zonal

Oferim:
- Salariu net 2.000 lei
- bonuri de masă

- mediu de lucru stabil
- calificare la locul de muncă

Muncitor necalificat
Cerințe:
Responsabilități:
- Disponibilitatea de învăța teoretic, dar Activități de instalare fibră optică în toate
mai ales practic cunoștințele necesare etapele:
în vederea calificării în meseria de
 Construcție tubulatură
instalator / jonctor fibră optică.
 instalare cabluri în tubulatură
- Seriozitate și onestitate
 echiparea stâlpilor și instalarea
- Experienta in domeniu constituie un
cablurilor pe stalpi (lucru la
avantaj.
înălțime)
- Permisul de conducere constituie un
 pregătire cabluri și suduri fibră
avanta
optică
- Nivel
educațional:
liceul
sau
 Efectuarea de măsurători
echivalentul acestuia
- Persoane dinamice, rezistente la efort
fizic, dispuse să lucreze și în aer liber
Oferim:
- Salariu net 1.200 lei
- bonuri de masă

- mediu de lucru stabil
- calificare la locul de muncă

Vă aștepăm!

Prime Telecom
- Solutii complete de telecom, servicii de infrastructura, aplicatii customizate, sisteme
electronice de securitate si eficienta energetica -

Adresa: Iride Business Center, Cladirea 20, Etaj 2,
Bdul D. Pompeiu, Nr. 9-9A, Sector 2, Bucuresti
Email: hr@primetelecom.ro

