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Inżynier Sieci Optycznych
Ericsson dostarcza usługi, oprogramowanie i infrastrukturę teleinformatyczną dla
operatorów telekomunikacyjnych, mediów i firm z innych branż. W Polsce współpracujemy
ze wszystkimi operatorami sieci komórkowych, dostawcami telewizji kablowej i operatorami
telefonii stacjonarnej.
Aktualnie poszukujemy osób do działu Field Services zajmującym się obslugą terenową
sieci telekomunikacyjnych dla naszych klientow – liderów rynku telekomunikacyjnego.
Praca w Field Services to przede wszystkim usuwanie awarii oraz prewencja na
zróżnicowanych technologicznie sieciach a także podłączenia nowych usług przy
użyciu najnowocześniejszych technologii.

Zakres obowiązków

Inżynier Sieci Optycznych
Lokalizacje w jakich poszukujemy kandadatów: woj. mazowieckie, lubelskie, małopolskie,
śląskie, dolnośląskie, lubuskie, zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie,
wielkopolskie, łódzkie.
Zakres obowiązków:
• Utrzymanie sieci optycznej w terenie w tym usuwanie awarii, rekonfiguracje sieci,
prace prewencyjne, odbiory i akceptacje;
• Wykonywanie podłączeń nowych klientów;
• Odpowiedzialność za spełnienie wskaźników jakościowych (KPI);
• Współpraca z firmami podwykonawczymi;
• Obsługa systemu obiegu zleceń;
• Praca wg harmonogramu w równoważnym trybie pracy.

Wymagania pracodawcy
Wykształcenie

• Wykształcenie min. średnie, preferowane wyższe na kierunkach telekomunikacja i pokrewne;

Status kandydata
Obsługa komputera
Języki obce

• Znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym będzie dodatkowym atutem;

Wymagania:
• Wiedza w zakresie budowy oraz utrzymania telekomunikacyjnych sieci optycznych oraz
urządzeń wykorzystywanych do przesyłania danych;
• Wiedza z obszaru obsługi sieci światłowodowej – znajomość technik spawania
włókien, identyfikacja włókien, lokalizacja uszkodzenia, pomiary reflektometryczne;
Umiejętności, predyspozycje

• Certyfikat potwierdzający kompetencje z zakresu sieci światłowodowych (np. FCA,
FOA) będzie dodatkowym atutem;
• Podstawowa wiedza w zakresie systemów zasilania (uprawnienia SEP będą dodatkowym
atutem);
• Dyspozycyjność i gotowość do pełnienia dyżurów 24/7;
• Prawo jazdy kat. B;
• Umiejętność pracy w zespole i szybkiego analizowania problemów.

1/2

Warunki pracy
Wymagane dokumenty

CV

Forma umowy

Umowa o pracę.

Czas zatrudnienia

3 miesiące okresu próbnego

Godzinowy wymiar pracy

Dyżury

Data rozpoczęcia pracy

2001-07-20
Oferujemy:

Inne świadczenia

• Umowę o pracę;
• Unikalną możliwość rozwoju zawodowego u światowego lidera w sektorze ICT;
• Naukę i ciągły rozwój, w tym udział w dedykowanych programach szkoleniowych;
• Pakiet benefitów;
• Niezbędne narzędzia pracy.

Rekrutacja
Termin i forma zgłoszenia
Sposób kontaktowania się
z firmą
Dodatkowe informacje
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do 30.05.2016 drogą mailową
Zgłoszenia proszę wysyłać na adres: dorota.gryniuk@ericsson.com

