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New Millennium Spółka z o.o. Nowoczesne Technologie Internetowe z siedzibą w Legnicy projektuje, 
wdraża i pozycjonuje strony i sklepy www. Programujemy i oferujemy SYSTEMY CRM, CMS i B2B. 
Projektujemy,  instalujemy  i  serwisujemy  systemy nadzoru  wizyjnego  w  technologiach  analogowych 
CCTV, HDCVI i AHD oraz cyfrowych. Zapewniamy również profesjonalną obsługę techniczną firm. 

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko:

                         INSTALATOR  SYSTEMÓW  MONITORINGU

miejsce pracy: Dolny Śląsk

Wymagania:

* mile widziane doświadczenie w pracach instalatorskich - z dziedziny CCTV, HDCVI i AHD, AV lub 
budowlanych /wykończeniowych,

* czynne prawo jazdy kat. B,

* zdolności manualne,

* wysoka kultura osobista,

* dyspozycyjność – WARUNEK KONIECZNY,

* brak przeciwwskazań do pracy na wysokości, 

* znajomość rynku monitoringu oraz uprawnienia SEP do 1kV - mile widziane,

* dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu sprzedaży internetowej oraz chęć rozwoju 
w kierunku sprzedaży i doradztwa w zakresie oferowanego sprzętu.

Zakres obowiązków:

* montaż i serwis instalacji systemów monitoringu u klientów indywidualnych i biznesowych,

* konfigurowanie urządzeń (podstawa programowania urządzeń),

* układanie okablowania, 

* pomoc techniczna klientom firmy w zakresie doboru odpowiedniego sprzętu,

* koordynacja realizacji zleceń i terminów napraw,

* przygotowanie i prowadzenie dokumentacji projektowej i serwisowej,

* obsługa sklepu internetowego (urządzenia monitorujące),

* korespondencja i kontakt z klientem.
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Firma oferuje:

* stabilną współpracę w oparciu o umowę o pracę,

* pełny wymiar etatu,

* pracę z najnowszym sprzętem z możliwością poznania innowacyjnych rozwiązań,

* miłą atmosferę pracy,

* wynagrodzenie (podstawa + premia uznaniowa/sprzedażowa w zależności od wyników).

Oferty z CV prosimy przesyłać na adres mail: kw@newmillennium.pl

Do ofert można załączyć referencje poprzednich pracodawców

Kontakt telefoniczny 504 437 681 w godz. 9-17

W ofercie prosimy o umieszczenie klauzuli o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zawartych w 
dokumentach aplikacyjnych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 
29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy.
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