
  

  

 

 

 

Przedsiębiorstwo PROMAX sp. j. od ponad 30 lat stabilnie działająca firma z polskim kapitałem, 

dostawca usług telekomunikacyjnych: telewizji cyfrowej, Internetu, w tym opartego o technologię 

światłowodową, działająca w południowej Wielkopolsce zatrudni: 

 

Młodszego montera sieci  

Miejsce pracy:  Krotoszyn i okolice 

 
Zakres odpowiedzialności: 

 usuwanie usterek i awarii u klientów 

 utrzymanie  i bieżący serwis sieci tvk 

 realizacja robót instalacyjnych 

 

Wymagania: 

 wykształcenie średnie techniczne (mile widziane telekomunikacyjne lub elektryczne) 

 znajomość zagadnień dotyczących sieci telekomunikacyjnych 

 znajomość technologii FTTH/HFC (mile widziane) 

 prawo jazdy kat. B 

 odpowiedzialność w realizacji wykonywanych zadań 

 

Oferujemy: 

 stabilne zatrudnienie w renomowanej firmie 

 zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 

 pakiet medyczny i sportowy 

 odpowiednie narzędzia pracy 

 
 

Pisemne oferty prosimy przesyłać na adres: dzialpersonalny@promax.media.pl lub przesłać 

do siedziby firmy na adres: ul. Wolności 19, 63-400 Ostrów Wlkp. do 31.08.2022 r.  
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Prosimy o zamieszczenie w CV następującego oświadczenia: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji 
oraz oceny moich kwalifikacji na stanowisko pracy, na które aplikuję składając niniejsze CV, 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE.  

 

W przypadku zamieszczenia w CV i w liście motywacyjnym innych danych niż imię i nazwisko; imiona 
rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg 
dotychczasowego zatrudnienia (Kodeks Pracy art. 221), prosimy o zamieszczenie w CV następującego 
oświadczenia: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Kodeks Pracy art. 221 ) oraz danych 
osobowych innych niż imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania 
(adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia w celu 
przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz oceny moich kwalifikacji na stanowisko pracy, na które 
aplikuję składając niniejsze CV zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

 

Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się tutaj. 

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

 

http://www.promax.media.pl/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-kandydata-do-pracy

