Agencja Reklamowo-Handlowa „AGENA” Sp. z o.o. jest firmą działającą od ponad
25 lat. Posiada Certyfikat „Firma Godna Zaufania”. Zajmuje się naprawą i konserwacją urządzeń
elektronicznych i optycznych oraz rozbudową i modernizacją sieci telewizji kablowej.

Firma zatrudni na stanowisko:
KONSERWATOR SIECI TELEWIZJI KABLOWEJ
Twoja praca będzie polegać na:
•
•
•

montażu i konserwacji sieci telewizji kablowych i internetowych,
posługiwaniu się aparaturą kontrolno-pomiarową,
obsłudze urządzeń internetowych i telewizyjnych u abonentów,

Co Ci oferujemy:
•
•
•

umowę o pracę na czas nieokreślony, po okresie próbnym ( do 3 m-cy),
przyuczymy do zawodu jeśli jesteś absolwentem,
stałą i stabilną pracę w zasięgu sieci Telewizji Kablowej Koszalin.

Co od Ciebie wymagamy:
•
•
•
•
•
•
•

wykształcenia minimum średniego technicznego (elektroniczne, telekomunikacyjne,
elektryczne),
umiejętności pracy z komputerem,
prawo jazdy kategorii B,
umiejętności analitycznego myślenia i rozwiazywania problemów na sieci,
umiejętności pracy w zespole,
łatwości nawiązywania kontaktów i umiejętności budowania pozytywnych relacji z klientami,
dyspozycyjności do pracy w godzinach od 8:30 do 16:30, podczas dyżurów w godzinach od
12:00 do 20:00 oraz innych w przypadku wystąpienia awarii.

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą pracy prześlij do nas swoje CV na adres:
agena@tkk.net.pl . Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Agencję Reklamowo Handlową
„AGENA” Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie 75-352 przy ulicy Kotarbińskiego 7B/A, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”.
Informujemy, że Administratorem danych jest Agencja Reklamowo Handlowa „AGENA” Sp. z o.o. z siedzibą w
Koszalinie 75-352 przy ulicy Kotarbińskiego 7B/A. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pan/i prawo dostępu do
treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych
jest dobrowolne.

