HLEDÁME NOVÉ KOLEGY NA DOPLĚNÍ TÝMŮ SERVISNÍCH STŘEDISEK:
SERVISNÍ TEHNIK /Praha, Ostrava, Plzeň, Ústí nad Labem

Popis funkce:
•

poskytování servisních služeb zákazníkům (opravy na systémech EZS, EPS, CCTV, EKV, IBŘS),

•

poskytování pravidelné technické péče - provádění pravidelných kontrol a revizí
na nainstalovaných systémech, které slouží ke kontrole funkčnosti systému a vydání potvrzení
dle ČSN/EN,

•

drobné montáže (změny stávajících instalací - přesunutí, rozšíření) a výpomoc výrobnímu úseku
s oživováním instalací

Požadavky:
•

ÚSO vzdělání elektro

•

oprávnění dle vyhl. 50/1978 Sb., min §6

•

teoretické znalosti a praktické zkušenosti v oblasti elektroniky

•

praxe v oblasti bezpečnostních systémů vítána

•

ŘP skupiny B

•

osvědčení NBÚ stupně utajení „D" či „T" výhodou

Nabízíme:
•

možnost osobního i profesního růstu

•

motivující platové ohodnocení na základě dosažených výsledků a jiné firemní benefity
(stravenky, SICK Days, pružná pracovní doba, příspěvek na penzijní připojištění, atd.)

•

účast na významných projektech

•

odpovídající materiální zabezpečení pro výkon pracovní funkce- stabilní pracovní zázemí
v přední společnosti v oblasti zabezpečovacích technologií

•

osobní rozvoj (tréninky, jazyky)

Více informací poskytne na tel.: 607746154 - paní Bc. Barbora Šilhanová, HR manažer ARANEA GROUP a.s.
Životopis můžete poslat na email: personalni(5)araneagroup.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI

Modřanská 30 7/98. 14 / 00 Praha

&

a member of ARANEA

www araneasystems.cz

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI ARANEA SYSTEMS

Jsme zkušeným a osvědčeným dodavatelem komplexních řešení v oblasti výstavby sítí elektronických
komunikací a bezpečnostních a informačních technologií. Na tuzemském trhu působíme již od roku 1991.
Poskytujeme konzultace, projektujeme, dodáváme technologie a provádíme kompletní realizace.
Spolupracujeme s renomovanými tuzemskými a zahraničními výrobci technologií a zařízení.
Nad dodanými řešeními poskytujeme technickou podporu a nepřetržitý servis.
V ARANEA SYSTEMS využíváme synergického efektu, zkušeností, špičkového personálního a technického
vybavení uskupení ARANEA GROUP, jehož jsme součástí a úspěšně je transformuje do kvalitních
zákaznických řešení.

VYBRANÉ TECHNOLOGIE A SLUŽBY PORTFOLIA

PERIDECT/PERIDECT+

BEZPEČNOSTNÍ STUDIE

Perimetrické detekční systémy
ochrany objektů a oblastí proti
neoprávněnému průniku.

Konzultace, návrhy standardů,
návrh technického řešení
systému ochrany průniku.

RSS-MOBILNÍ DETEKČNÍ

NÁVRHY, PROJEKT,

SYSTÉM

REALIZACE ŘEŠENÍ

Mobilní systém rychlého
Personalizovaná řešení, dodávky,
výstavba, konfigurace, oživení.

zastřežení rozsáhlých areálů
a ploch.

ábf

RGS - SYSTÉM KONTROLY
Ochrana, kontrola a přehled
o aktivitě strážní služby
objektu, záznam událostí.

SERVIS A DOHLED

Dohledové centrum, nepřetržitý
servis, služby zajištění provozu,
celá ČR.
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