
Firma ASD Sp. z o.o. istnieje na polskim rynku od początku 1992 r. Specjalizujemy się w projektowaniu, wykonywwaniu i serwisie elektronicznych 

systemów zabezpieczeń oraz innych instalacji niskoprądowych. Misją firmy jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa oraz maksymalizacja 
satysfakcji Klienta. Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: 

 

Instalator/ Serwisant  

elektronicznych systemów zabezpieczeń 
 

 

Miejsce pracy: Region funkcjonowania : 
 

obszar kujawsko-pomorski - > Nr Ref.: OKP/SERWIS  
obszar pomorski obsługiwany przez oddział Gdańsk - > Nr Ref.: OG/SERWIS  
obszar wielkopolski obsługiwany przez oddział Poznań - > Nr Ref.: OP/SERWIS 

obszar zachdniopomorski i lubuski obsługiwany przez oddział Szczecin - > Nr Ref.: OSZ/SERWIS  
Zadania: 

Naprawa, montaż i konserwacja nowoczesnych złożonych systemów elektronicznych zabezpieczeń mienia i osób, telewizji dozorowej, systemów sygnali zacji pożaru i kontroli dostępu. 

Wymagania: 
Wykształcenie średnie lub zawodowe kierunkowe : elektrotechnika, elektronika, elektryka lub pokrewne 
Prawo jazdy kat B; 

Praktyczna znajomość podstaw elektrotechniki  (znajomość wielkości elektrycznych i umiejętność ich pomiarów );  
Niekaralność; 
Umiejętność samodzielnej pracy; 

Dyspozycyjność; 
Umiejętność pracy pod presją czasu; 
Umiejętność kontaktu z klientami; 

Kultura osobista. 
Mile widziane: 

Znajomość podstaw montażu i zasad działania elektronicznych systemów zabezpieczeń SSWIN KD TVU; 

Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego lub tożsama legitymacja  
Dobra znajomość obsługi komputera 
Umiejętność czytania dokumentacji projektowej 

Znajomość podstaw wycen i kosztorysowania 
Oferujemy: 

Atrakcyjną, ciekawą prace w młodym, profesjonalnym zespole w miłej atmosferze;  

Możliwość rozwoju dzięki dostępowi do nowoczesnych technologii oraz programowi szkoleń; 
Możliwość  uzyskania dodatkowych kwalifikacji. 
Możliwość wdrażania własnych pomysłów i rozwiązań  

Zatrudnienie na pełen etat 
Telefon, laptop 
Atrakcyjne zarobki 

CV prosimy przesłać  wyłącznie na adres e-mail: 

praca@asd.com.pl 
prosimy podać w tytule e-maila  umieścić nr Referencyjny odpowiednio : OKP/    OG/    OP/   OSZ/  z dopiskiem SERWIS 

 
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami. Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji 

procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. nr 133, poz. 883) 

mailto:praca@asd.com.pl?subject=Praca.pl:%20OP/SERWIS,%20Instalator/%20Serwisant%20elektronicznych%20systemów%20zabezpieczeń

