
        
  

Obecnie poszukujemy osoby z pasją i energią do działania na stanowisko: 
 

Technik ds. telekomunikacji 

 
Miejsce pracy:  

Cała Polska 

Eltel Networks Energetyka SA należy do międzynarodowej grupy Eltel - doświadczonego dostawcy infra-

struktury i usług sieciowych, koncentrującego się na sieciach energetycznych i telekomunikacyjnych na 

całym świecie. Eltel Networks Energetyka SA posiada ponad 60-letnie doświadczenie w zakresie realizacji 

projektów elektroenergetycznych liniowych i stacyjnych, dysponuje własnym centrum szkoleniowym, 

centrum badawczo-rozwojowym oraz biurami projektowymi. Obecnie firma zatrudnia ponad 400 osób, 

które z pasją tworzą i realizują projekty elektroenergetyczne i telekomunikacyjne. 

DOŁĄCZ DO NAS! 



Twoje wyzwania 

• Układanie kabli i wiązek światłowodowych oraz telekomunikacyjnych,  

• Uruchamianie usług w technologiach światłowodowych,  

• Obsługa spawarek światłowodowych oraz urządzeń kontrolno-pomiarowych, 

• Wykonywanie spawów włókien światłowodowych,  

• Wykonywanie pomiarów parametrów transmisyjnych,  

• Montaż i uruchamianie urządzeń telekomunikacyjnych, 
• Konserwacja sieci światłowodowych.  
 

Wymagania 

• Wykształcenie techniczne,  

• Doświadczenie w montażu sieci światłowodowych,  

• Sumienność, dokładność i zaangażowanie,  

• Prawo jazdy kat B, 
• Uprawnienia SEP E,  powyżej 1 kV,  
• Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.  
 

Oferujemy 

• Stanowisko w dynamicznie rozwijającej się firmie, 

• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, 

• Możliwość szkoleń, poszerzenia wiedzy i rozwoju zawodowego, 

• Pakiet benefitów,  

• Pracę w miłej atmosferze, 

• Atrakcyjne wynagrodzenie. 



 
 
 
 
 
 
Więcej informacji o firmie znajduje się na stronie: https://www.eltelnetworks.pl/ 
Oferty (CV oraz list motywacyjny) należy kierować na adres: olsztyn_praca@eltelnetworks.com. 
W tytule wiadomości prosimy wpisać nazwę stanowiska, na które Pani/Pan aplikuje. 
Do CV należy dołączyć treść poniższej zgody: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Eltel Networks 
Energetyka SA, 11-041 Olsztyn, Gutkowo 81 D w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko wymienione 
w ogłoszeniu. 

 
Klauzula Informacyjna: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Eltel   
Networks Energetyka SA, 11-041 Olsztyn, Gutkowo 81 D, 
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: Eltel Networks Energetyka 
SA, 11-041 Olsztyn, Gutkowo 81 D oraz olsztyn_praca@eltelnetworks.com, 
3) dane osobowe kandydatów będą przetwarzane jedynie w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekru-
tacji w Eltel Networks Energetyka SA na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której 
dane dotyczą, przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z pra-
wem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 
Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 
W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem: olsztyn_praca@eltelnetworks.com. 

 

 
APLIKUJ  
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