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ELEKTRONIK

Nabídka  zaměstnání

pro  absolventy

Nevíš  co dělat  po ško]e?  Chceš  zažít  něco  jinélio,  než  každý  den v přesnou  liodinu  stát  u toho  stejného

stroje  a ovládat  dva  "čudlíky"?  Pak  je  inožná  tato  nabídka  vhoďná  právě  pro  Tebe!

Po nástupu  k nám  se buďeš  podílet  v první  fázi  na montáži  nosných  tras,  inontáži  koncovýcli  pi'vků

a násíedné  pokládce  kabelů,  které  jsou  reaíizovány  na stavbách  a v objektecli  našich  zákazníků.  Biideš

zodpovídat  za Tobě  přidělený  úsek  příi'no  vedoucíinu  zakázky  a za realizaci  projektu  ve stanovených

termínech  a v požadované  kvalitě;

Díky  získanýin  zkušenostem  budeš  inít  dále prostor  se učit  a zlepšovat  v inontáži  a nastavování

konkrétnícli typťi elektronických zabezpečovacích systértťi  (EZS) a elektriclich  požárních signalizací
(EPS)  pro fyzické  i pi'ávnické  osoby  a státnf  instituce,  dáíe  kamer  a kamerových  systéi'rn:i  (CCTV),

elektroinstalací,  datových  sítí  a stmkturované  kabeláže.

Zakázky  jsou  rozmistěny  po celé  ČR, musíš  tedy  počítat  s tíin,  že v pracovní  dny  můžeš  několik  dní v

kuse  pobývat  na zakázce  v různých  místecli  České  Repíibli]cy.  V těchto  případecli  je vždy  hrazeno

íibytování  a jsou  poskytnuty  pMspěvky  na stravu.  Doprava  na místo  zalcázky  z inísta  sídla  firrny

probíhá  služebníin  aritomobilem  taktéž  na náklady  zaměstnavate]e.  A sainozřejině,  kdo  cestiije,  má

větŠÍ  préinie.

Výhodou  bude,  pokud  budete  umět

65 a g6 vyhlášky č. 50/1978 Sb. - není však podmínkou
Ridičský  prukaz  skupiny  B

Pracovat  s běžnýin  nářadfin  (vrtačlcy,  bi'usky  atd.)

Orieiitovat  se ve výkresové  dolcumentaci

Být  i'nanualne  zmcny  a pečlivý  prb praci

Co  vám  můžeme  nabídnout

Pevné  zázemí  společi'iosti  realizujíď  velké  zakázky  státního  i soukromého  sektoru

'í-IPP na dobu  urcitou  s prodloužemi'n  na dobu  neurcitou  po prvnim  roce  spolupráce

Cistý  příjem  zacina)ici  na 18.000  Kč  + preime  dle  kvality  prace

Mimořádné  roční  odměny  za dobře  odvadenou  praci  v průběhu  celého  rolcu

Nadstandardní  podmínky  při  s]užebrícli  cestách

Modeníí  pracovní  prostředí  a přátelslcý  kolektiv  na pracovišti

Pokud tě nabídka zaujala, napt  na mail nemec@va-elektronik.cz,  budu čekat na Tvůj životopis.

Tomáš,  jednatel  společnosti  VA  Elektroi'iik  s.r.o.


