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Instalační a servisní technik - SPACE COM spol. s r.o.
Kvalita, invence, férový osobní přístup nebo třeba týmová spolupráce jsou jedny z hodnot, které má naše společnost
SPACE COM spol. s r.o. v základním kamenu již od roku 2000. Orientujeme se na služby, jak pro korporátní, tak pro
koncové zákazníky v oblastech IT, Internet a datové sítě, servis, kamerové a dohledové systémy, datové služby,
servery a domény, EZS, pokladní systémy, SAT, TV a mnoho dalšího.
Aktuálně pracujeme na rozšíření našeho dynamického týmu techniků.
Hledáme šikovné kolegy/kolegyně, kteří mají rádi rozmanitou práci, jsou proaktivní, komunikativní a jednají
s úsměvem ve tváři.
Vaší každodenní náplní dne budou montáže slaboproudých systémů (kabelové rozvody, stavební a technologické
elektroinstalace, náhradní zdroje el. energie, rekonstrukční a údržbářské práce na stávajících zařízeních), montáže
slaboproudých systémů (EZS, EPS, CCTV…), spolupráce s ostatními členy IT oddělení.
Na co se můžete těšit:
• Smlouva na dobu neurčitou
• Plný úvazek
• Mladý přátelský kolektiv
• Propracovaný systém prvotního zaškolení
• Moderně vybavené kancelářské prostory
• Zázemí stabilní a prosperující firmy
• Slevy na nákup zboží z eshop.spacecom.cz, služeb IPTV
• Neomezené připojení k internetu
• Know-how a zkušenosti, které posunou Vaše CV na vyšší level
• 3 dny sick days
• Příspěvek na dopravu
• Stravenkový paušál, káva na pracovišti zdarma a spoustu dalších zaměstnaneckých benefitů
Co od Vás očekáváme:
• Min. Výuční list
• Řidičský průkaz sk. B
• Příjemné, asertivní vystupování
• Samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost
• Manuální zručnost
Nástup možný ihned, příp. dohodou.
Naše asistentka už se velice těší na Váš zaslaný životopis s Motivačním dopisem na prace@spacecom.cz, aby Vás
mohla zařadit do výběrového řízení a Vy získali možnost stát se součástí našeho týmu!

Počítače

Internet

Kamerové, zabezpečovací systémy

Datové sítě

Ekonomické, pokladní a informační systémy
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Administrativní pracovník/ce SPACE COM spol. s r.o.
Kvalita, invence, férový osobní přístup nebo třeba týmová spolupráce jsou jedny z hodnot, které má naše společnost
SPACE COM spol. s r.o. v základním kamenu již od roku 2000. Orientujeme se na služby, jak pro korporátní, tak pro
koncové zákazníky v oblastech IT, Internet a datové sítě, servis, kamerové a dohledové systémy, datové služby,
servery a domény, EZS, pokladní systémy, SAT, TV a mnoho dalšího.
Aktuálně pracujeme na rozšíření našeho dynamického týmu pro oblast administrativy.
Hledáme šikovné kolegyně/kolegy, kteří mají rádi rozmanitou práci, jsou proaktivní, komunikativní a jednají
s úsměvem ve tváři.
Vaší každodenní náplní dne bude komunikace s kolegy, dodavateli, klienty, analýza potřeb zákazníka, poskytování
aktuálních informací a administrativa spojená s chodem kanceláře.
Na co se můžete těšit:
• Smlouva na dobu neurčitou
• Plný úvazek
• Mladý přátelský kolektiv
• Propracovaný systém prvotního zaškolení
• Moderně vybavené kancelářské prostory
• Zázemí stabilní a prosperující firmy
• Slevy na nákup zboží z eshop.metropolitka.cz, služeb IPTV
• Neomezené připojení k internetu od metropolitka.cz zdarma
• Know-how a zkušenosti, které posunou Vaše CV na vyšší level
• 3 dny „sick days“
• Příspěvek na dopravu
• Po zapracování pružná prac. doba, i možnost částečného řízeného home-office
• Stravenkový paušál, káva na pracovišti zdarma
Co od Vás očekáváme:
• SŠ vzdělání ukončené Maturitní zkouškou
• Řidičský průkaz sk. B
• Příjemné, asertivní vystupování
• Samostatné, analytické a systémové myšlení
• Mít chuť se učit a posouvat dál
• Pracovní doba 2x týdně 7:30-16:30 hod., 3x týdně 7:30 – 15:30 hod.
Předchozí zkušenosti s WORD, EXCEL, OUTLOOK, POHODA jsou výhodou.
Nástup možný ihned, příp. dohodou.
Naše asistentka už se velice těší na Váš zaslaný životopis s Motivačním dopisem na prace@spacecom.cz , aby Vás
mohla zařadit do výběrového řízení a Vy získali možnost stát se součástí našeho týmu!
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Internet

Kamerové, zabezpečovací systémy

Datové sítě

Ekonomické, pokladní a informační systémy
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