
CO TĚ ČEKÁ:
design, správa, provoz a konfigurace datových
a internetových sítí
zajišťování servisní činnosti v rámci skupiny
datových zařízení, spolupráce s dohledovým
centrem
komunikace se zákazníky při řešení problémů
v nastavení a konfiguraci HW
evidence a vytváření dokumentace všech
nasazených zařízení
reklamace a objednávky zařízení
měření datových a IP okruhů

BUDE TO FAJN, POKUD MÁŠ:
VŠ vzdělání technického směru
zkušenosti s provozem a konfigurací síťových
prvků a měřením v telekomunikacích
pozitivní vztah k telekomunikacím,
technické myšlení
uživatelskou znalost MS Office
středně pokročilou znalost anglického jazyka
ŘP skupiny B

S NÁMI ZÍSKÁŠ:
perspektivní práci ve významné ICT společnosti
různorodou práci v oblasti sítí a technologií
práci v terénu i v kanceláři
zázemí stabilní společnosti s dlouholetou tradicí
profesní vzdělávání a účast na odborných
konferencích
pestrý benefitní program – poukázky
na nákupy zážitkových aktivit, permanentek
na sport, dovolenou, příspěvek na životní pojištění
i penzijní připojištění, stravenky a mnoho jiných
5 týdnů dovolené

INFORMACE O POZICI
Místo pracoviště – Pod Táborem 369/8a,
Praha 9
Práce na plný úvazek
Pracovní smlouva
Další benefity – mobilní telefon, notebook,
flexibilní začátek/konec pracovní doby, Cafetéria,
občerstvení na pracovišti
Požadované vzdělání – bakalářské
Pozice je vhodná pro absolventy

ČD - Telematika a.s. | telefon: +420 972 225 509 | kariera@cdt.cz | www.cdt.cz

SPECIALISTA PROVOZU
DATOVÉ INFRASTRUKTURY A IP

Zajímáš se o datové sítě, jejich konfigurace a internet?

Odpověz na níže uvedenou nabídku
a pojď rozvíjet 2. největší optickou síť v ČR.

PRAXE ROZVOJ BENEFITY ICT

SPOJ SE S NÁMI



SPECIALISTA – DWDM, SDH SÍŤ

CO TĚ ČEKÁ:
zajišťování servisní činnosti přenosových
zařízení DWDM a SDH
odstraňování běžných závad na technologiích –
provádění základní lokalizace ve spolupráci
s dohledovým centrem
samostatné zajišťování činnosti souvisejících
s přípravou a realizací staveb
telekomunikačních zařízení, vč. podílení se
na pravidelné údržbě svěřených zařízení
a technologií

BUDE TO FAJN, POKUD MÁŠ:
VŠ vzdělání technického směru
zkušenosti se vzdáleným dohledem i lokální
konfigurací síťových prvků a měřením
v telekomunikacích
rád sítě a vyhovuje ti práce v terénu i v kanceláři
pozitivní vztah k telekomunikacím,
technické myšlení
uživatelskou znalost MS Office
středně pokročilou znalost angličtiny
ŘP skupiny B

S NÁMI ZÍSKÁŠ:
zajímavou a perspektivní práci ve významné
ICT společnosti
různorodou práci v oblasti sítí a technologií
zázemí stabilní společnosti
profesní vzdělávání
pestrý benefitní program – poukázky
na nákupy zážitkových aktivit, permanentek
na sport, dovolenou, příspěvek na životní
pojištění i penzijní připojištění, stravenky
a mnoho jiných
5 týdnů dovolené

INFORMACE O POZICI
Místo pracoviště – Pod Táborem 369/8a,
Praha 9
Práce na plný úvazek
Pracovní smlouva
Další benefity – příspěvek na dovolenou,
mobilní telefon, notebook, flexibilní
začátek/konec pracovní doby, Cafetéria,
občerstvení na pracovišti
Požadované vzdělání – bakalářské
Pozice je vhodná pro absolventy

ČD - Telematika a.s. | telefon: +420 972 225 509 | kariera@cdt.cz | www.cdt.cz

Zajímáš se o přenosová zařízení? Říkají ti něco pojmy DWDM
nebo SDH? Chceš se věnovat výstavbě, údržbě
a odstraňování poruch přenosné sítě?

Odpověz na níže uvedenou nabídku
a staň se členem našeho týmu.

PRAXE ROZVOJ BENEFITY ICT

SPOJ SE S NÁMI


