Instalator systemów niskoprądowych

ISS Facility Services Polska wchodzi w skład międzynarodowej Grupy ISS, jednego z
największych na świecie usługodawców w zakresie Facility Services. W Polsce firma działa
od 1995 r. zatrudnia około 2500 pracowników. Podstawową działalnością ISS w Polsce jest
kompleksowa obsługa obiektów. Dostarczamy usługi utrzymania czystości i higieny, usługi
żywieniowe, wsparcie administracyjne oraz obsługę techniczną.
Miejsce pracy: Warszawa
Obowiązki
– Wykonywanie instalacji okablowania strukturalnego oraz elektrycznego,
– Pomiary sieci strukturalnej oraz elektrycznej,
– Instalacja urządzeń sieciowych w pomieszczeniach technicznych oraz serwerowniach,
– Analiza problemów oraz raport wniosków związanych z siecią strukturalną oraz
elektryczną,
– Analiza projektów wykonawczych oraz delegowanie zadań w ramach zespołu,
– Obsługa urządzeń pomiarowych typu: FLUKE, SONEL itp.,
– Realizacja montażu oraz relokacji sprzętu komputerowego,
– Sporządzanie bieżących zamówień materiałów,
– Bieżące raportowanie prac.
Wymagania:
– Doświadczenie: instalacja sieci elektrycznych, okablowania strukturalnego, IT,
– Minimum 1 rok doświadczenia w wykonywaniu instalacji technicznych zgodnie z
powyższym,
– Gotowość do wyjazdów służbowych,
– Obsługa programów mobilnych oraz pomiarowych,
– Umiejętność delegowania zadań i rozwiązywania problemów,
– Zarządzanie zespołem,
– Dyspozycyjność,
– Umiejętność pracy w zespole.
Oferujemy:
– Interesującą, pełną wyzwań pracę w zgranym zespole,
– Samodzielność w działaniu w międzynarodowej organizacji o ugruntowanej pozycji na
rynku,
– Nowoczesne środowisko pracy,
– Możliwość rozwoju i awansu w ramach struktury firmy,
– Odpowiedzialne stanowisko z możliwością wpływania na rozwój i budowanie strategii
firmy.

Instalator systemów niskoprądowych

Zainteresowane osoby zachęcamy do przesłania CV na adres rekrutacja@pl.issworld.com.
Prosimy o dołączenie do przekazywanego CV poniższej klauzuli:
„Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych
(RODO), wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ISS
Facility Services z o.o. z siedzibą w Warszawie do celów związanych z procesem rekrutacji.
Potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką prywatności spółek ISS opublikowaną na stronie
https://www.pl.issworld.com/ i jestem świadom wszystkich kwestii uregulowanych w
powyższej Polityce prywatności związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych, w
tym okresu, przez jaki przechowywane będą moje dane osobowe oraz przysługujących mi
praw, w tym prawa do wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie”.
Informujemy:
„Administratorem Państwa danych osobowych jest ISS Facility Services z o.o. z siedzibą w
Warszawie, ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034666, NIP
6761771576. Wszelkie dane administratora danych, informacje dotyczące przysługujących
Państwu praw, celu i podstawy prawnej przetwarzania, okresu przez który dane będą
przechowywane oraz wszelkie inne informacje zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o
Ochronie Danych (RODO), zostały zamieszczone w zakładce Polityka prywatności. Prosimy o
uważne zapoznanie się z Polityką prywatności przed przesłaniem nam swojej aplikacji”.

