Oferta pracy
Nr referencyjny: 9542/17/PS
Nazwa firmy: Biuro Karier UŚ
Opis: Biuro Karier działa z myślą o studentach i absolwentach UŚ na rynku pracy. Naszym celem jest
dostarczenie im kompleksowego wsparcia rozwoju kariery zawodowej.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w budowaniu pomostu między światem akademickim a
rynkiem pracy oraz autorskim badaniom karier Naszych absolwentów, znamy odpowiedzi na
najistotniejsze pytania związane z pracą po studiach.
Stanowisko: Pracownik na stanowisko teletechnika do pracy przy obsłudze instalacji
teletechnicznych - Uniwersytet Śląski w Katowicach
Kategoria stanowiska pracy: IT
Lokalizacja: Polska, śląskie, Katowice
Typ pracy: praca stała
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Obowiązki: • projektowanie instalacji teletechnicznych,
• budowanie sieci telekomunikacyjnych, okablowanie budynków,
• wykonywanie przyłączy telekomunikacyjnych oraz instalacji wewnętrznych: Ethernet, VOIP,
• wsparcie użytkowników (wizyty serwisowe, wsparcie telefoniczne oraz za pomocą poczty
elektronicznej),
• inne zadania związane z codziennym funkcjonowaniem sekcji teletechnicznej,
• usuwanie awarii sieci telekomunikacyjnej, usuwanie awarii kablowych.
Wymagania:
Kierunki studiów:
- INFORMATYKA
Dodatkowe wymagania: • wykształcenie kierunkowe min. średnie (technik telekomunikacji, teleinformatyk, informatyk lub
pokrewne),
• praktyczna znajomość budowy i działania sieci telefonicznych,
• praktyczna znajomość budowy i działania sieci komputerowych,
• brak przeciwwskazań do pracy na wysokości do 3 m;
• znajomość systemu operacyjnego MS Windows i pakietu MS Office,
Mile widziane będą:
• praktyka zawodowa
• znajomość systemu Asterisk i umiejętność poruszania się w zagadnieniach związanych z VOIP,
• znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej,
• chęć poznawania sposobów rozwiązywania praktycznych zagadnień informatycznych,
• własna inicjatywa w rozwiązywaniu problemów.
Warunki pracy: • zatrudnienie na etat w dużej, stabilnej instytucji,
• pracę w zespole profesjonalistów,
• możliwość rozwoju i awansu,
• przyjazną i twórczą atmosferę,
• możliwość udziału w szkoleniach.
Typ aplikacji: CV
Kontakt: e-mail: praca.pionit@us.edu.pl
Komentarz: WYBRANI KANDYDACI ZOSTANĄ ZAPROSZENI NA ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
Prosimy o dopisanie w przesyłanych dokumentach następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)"
Data oferty: 06-09-2017
Data ważności: 06-10-2017

