Firma „DG ELPRO”
specjalizuje się w realizacji prac z zakresu systemów automatyki i bezpieczeństwa obiektów.
Od ponad 25 lat dostarczamy naszym Klientom kompleksowe rozwiązania obejmujące nowoczesne,
zintegrowane instalacje słaboprądowe (automatyka budynku, systemy bezpieczeństwa budynku, okablowanie
strukturalne, instalacje teletechniczne, informatyczne oraz multimedialne).
Nasza spółka jest partnerem światowych liderów w wymienionych dziedzinach. Możemy poszczycić się
wieloletnią współpracą z takimi firmami jak: ABB, ASSA ABLOY, AXIS, DELTA CONTROLS, ESSER, UTC
FIRE&SECURITY, HONEYWELL, SCHNEIDER ELECTRIC.
Wybrane realizacje firmy DG ELPRO w zakresie instalacji słaboprądowych:
TAURON ARENA Kraków; Hala sportowa PODIUM GLIWICE; Hotel AQUARION **** w Zakopanem; Centrum
Biurowe Lubicz w Krakowie, Opera Krakowska, Zakłady Farmaceutyczne PLIVA Kraków S.A.; Akademickie
Centrum Komputerowe CYFRONET AGH; Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

Poszukujemy kandydatów / absolwentów na stanowisko:
Instalator / Serwisant instalacji niskoprądowych
Miejsce pracy: Kraków
Region: małopolskie
Wymagania:
 wykształcenie średnie elektryczne
 samodzielna organizacja czasu pracy
 dyspozycyjność, kreatywność
 umiejętność pracy w zespole
Dodatkowe atuty
 uprawnienia SEP
 znajomość podstawowych zagadnień z zakresu instalacji niskoprądowych ( min.: BMS, CCTV )
 mile widziana umiejętność programowania systemów (centrale telefoniczne, alarmowe, CCTV oraz
urządzeń sieciowych)
 predyspozycje do pracy na wysokości pow. 3 m
 prawo jazdy kat.B
Oferujemy:
 udział w realizacji nowoczesnych inwestycji
 szkolenia z najnowszych technologii w branży
 umowę o prace
 stabilne zatrudnienie
Obowiązki:
 praca przy instalacji i uruchomieniu systemów ochrony mienia i automatyki
 konserwacja i przeglądy urządzeń systemów niskoprądowych ( SSP, DSO, CCTV KD, BMS)
 współpraca z innymi działami firmy
 dbanie o powierzone mienie: samochód, narzędzia i materiały

CV oraz list motywacyjny z zaznaczeniem stanowiska prosimy kierować na adres: praca@dgelpro.pl
Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o
Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97 (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
W razie zainteresowania ofertą prosimy o podanie możliwego terminu rozpoczęcia współpracy.
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