
Hledáme
Servisního technika (IT-telco)

Jsme poskytovatelem internetového připojení a televize ve Vsetíně,
Valašském Meziříčí, Rožnově pod Radhoštěm a okolí, na trhu působíme více než 17 let.
Naší vizí a závazkem je poskytovat všem kvalitní a dostupné služby.

Rozšiř náš tým a podílej se s námi na úspěchu!

Společnost SychrovNET s.r.o. přijme pracovníka na pozici Servisní technik

Jsi nadšenec do moderních technologií a rád zkoumáš, jak věci fungují?
Říká ti něco IP, WAN, LAN, switch, router nebo wifi vysílač?
Máš dostatek trpělivosti a dokážeš vysvětlil odborný problém i laikovi?
Pokud ANO, pak jsi to možná právě Ty, koho hledáme pro rozšíření našeho servisního týmu.

Místo výkonu práce: Vsetín, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm a okolí

Co bude tvou denní prací?

● technická podpora zákazníků na telefonu
(diagnostika poruch, odbavení požadavku klienta)

● servis u klientů (opravy v rámci domu/bytu, opravy kabeláže)
● nastavení koncových klientských zařízení (router, set top box, televize)
● instalace bezdrátových spojů (práce ve výškách)
● spolupráce se správcem sítě na výstavbě a upgradu sítě

Co potřebuješ?

● středoškolské vzdělání technického zaměření
● praxe v oblasti telekomunikací výhodou
● znalost síťové problematiky výhodou
● výborná znalost práce na PC, zájem o nové technologie
● schopnost odborné komunikace s běžnými uživateli
● řidičský průkaz sk. „B” - aktivní řidič

Co ti můžeme nabídnout?

● možnost profesního růstu v oboru s velkou budoucností
● zajímavou a různorodou pracovní náplň
● zaměstnanecké benefity (příspěvek na stravné, příspěvek na penzijní pojištění, zvýhodněné

zaměstnanecké tarify mobilního volání, nadstandardní internetové připojení zdarma)
● notebook  a mobilní telefon
● motivující mzdové ohodnocení (fixní plat + pohyblivá složka dle výkonu)

Máš-li zájem o nabízenou pracovní pozici, pošli nám strukturovaný životopis na
adresu: personal@sychrovnet.cz

Budeme rádi, když připojíš krátkou zprávu “proč právě k nám?”.
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