Technik Instalator AV
(Miejsce pracy: biuro w Warszawie, oraz projekty realizowane na terenie całego kraju)

Główne zadania:






Instalacja i uruchomienia systemów audiowizualnych oraz IT, zgodnie ze standardami
obowiązującymi w Spółce oraz dokumentacją techniczną i projektową
Praktyczna umiejętność rozwiązywania kolizji i typowych problemów instalacyjnych
Raportowanie postępu prac oraz eskalacja zidentyfikowanych problemów do lidera technicznego
/ Kierownika Projektu
Koordynowanie i nadzorowanie pracy zespołów technicznych oraz ekip podwykonawczych
(funkcja lidera technicznego – w przypadku posiadanych kompetencji kierowniczych)
Kontrolowanie terminowości i jakości wykonywanych prac (funkcja lidera technicznego)

Wymagania:








Teoretyczna i praktyczna znajomość jednego lub kilku z systemów audio-video, IT,
telekomunikacyjnych, niskoprądowych
Min. 2 lata doświadczenia w pracach przy instalacjach audio-video, niskoprądowych,
telekomunikacyjnych lub pokrewnych
Dobra organizacja pracy
Odporność na stres oraz dyspozycyjność – w tym również wyjazdy zagraniczne
Prawo jazdy kat. B
Umiejętność czytania dokumentacji technicznej
Mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na czytanie dokumentacji
technicznej i komunikację w przypadku projektów zagranicznych

Oferujemy:




Rozwijającą i ciekawą pracę przy najnowszych rozwiązaniach technologicznych
Szkolenia produktowe i programistyczne z możliwością wyboru ścieżki rozwoju kompetencji
branżowych
Możliwości rozwoju w obrębie grupy kapitałowej

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji w języku polskim na poniższy adres mailowy: praca@trias.pl. Na aplikacji prosimy o
dopisanie 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.)". Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
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