DIGISERVICE należy do grupy kapitałowej TRIAS. Spółka oferuje naprawy i konserwacje profesjonalnego sprzętu AudioVideo,
telebimów LED, projektorów, stałych instalacji audiowizualnych, serwis sprzętu oświetleniowego studyjnego,
estradowego, dyskotekowego itp. Ponadto firma oferuje kompleksowe utrzymanie techniczne obiektów i pomoc w
optymalizacji kosztów bieżącej obsługi technicznej równocześnie rozwijając kompleksową ofertę Facility Management.
Obecnie do swojego zespołu poszukuje:

SERWISANT URZĄDZEŃ AUDIO - VIDEO
Osoba z min 2 letnim doświadczeniem lub student kierunków technicznych bez doświadczenia
Miejsce pracy: Toruń (biuro) / teren całej Polski (serwisy)





Zakres zadań:
serwis sprzętu Audio - Video lub sprzętów / systemów teletechnicznych w obiektach stałych
analiza dokumentacji, instrukcji technicznych sprzętów Audio - Video, systemów teletechnicznych
wykonywanie bieżących oraz okresowych przeglądów i kontroli ww. sprzętów





Wymagania:
wykształcenie minimum średnie w zakresie elektroniki, informatyki, systemów informatycznych (ostatnie lata
studiów)
teoretyczna i praktyczna znajomości elektroniki, teletechniki
mile widziana znajomość programowania systemów Audio - Video (możliwości rozwoju)
znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym zapoznanie się ze specyfikacją sprzętów





Oferujemy:
rozwijającą pracę z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technologicznych w obszarze Audio – Video
współpracę z profesjonalnymi zespołami instalacyjnymi na dużych obiektach
warunki zatrudnienia i wynagrodzenia uzależnione od kompetencji, zakresu i wyników prac



Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji w języku polskim na poniższy adres mailowy: praca@trias.pl. Na aplikacji prosimy o dopisanie następującej
klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)". Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko
na wybrane oferty.
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