
 www.ztv.mvv.cz 
 

 

 

Zásobování teplem Vsetín a.s. IČO: 45192588, DIČ: CZ45192588 
Jiráskova 1326, 755 01 Vsetín Krajský soud Ostrava, odd. B, vložka 420 
T +420 571 815 111, ztv@mvv.cz č.ú. 203400493/0300 ČSOB a.s. 

Mechanik telekomunikačních zařízení a sítí 

 

Požadujeme: 
► ÚSO elektrotechnického směru – nejlépe spojovací technika 
► praxe vítána, možno i absolvent 
► § 6 do 1000V vyhlášky č. 50/1978 Sb. 
► znalost OS WIN, MS OFFICE 
► znalosti v oblasti správy sítě (TCP/IP, ADSL, wifi, optické sítě) 
► řidičský průkaz sk. B  

 

Náplň práce: 
► vedení a aktualizace dokumentace rozvodů a kabelů telekomunikací 
► zřizování, přeložky a opravy telekomunikačních zařízení 
► telekomunikační servis, zpracování servisních listů  - podklady pro fakturaci 
► samostatné odborné práce, popř. práce při zjišťování a odstraňování závad, 

telekomunikačních zařízení a rozvodů, preventivních, běžných a středních 
opravách, kontrolách v budovách, průmyslové a jiné vybavenosti, venkovních 
rozvodných telekomunikačních systémů včetně slaboproudých kabelů 

► optimalizace využití kabelových vedení, udržování určité rezervy pro případy 
poškození linek, v případě poklesu přenosových kapacit navrhovat řešení 

► montáž a opravy kabelového vedení, kabelových souborů telekomunikačního 
charakteru 

► zřizování vedení od centrálních rozvodů ke koncovým zařízením dle požadavků 
účastníků 

► zapojování, oživení a údržba koncových telekomunikačních zařízení. Zaškolení 
uživatelů 

► vedení registru telefonních poboček a kabeláží 
► zpracování účetních podkladů pro fakturaci a zpracování podrobných výpisů dle 

požadavků zákazníků  
► sledování provozu telefonní ústředny HICOM 300 a operativní odstranění 

vzniklých závad 
► vytyčování kabelových tras 
► nastavování, sledování a údržba zařízení pro přístup zákazníků na Internet 

 

Nabízíme: 
► zázemí stabilní společnosti  
► možnost odborného růstu 
► zaměstnanecké benefity: bonusy/prémie, mobilní telefon, příspěvek na penzijní/životní 

pojištění, stravenky, dovolená 5 týdnů, vzdělávací kurzy a školení, příspěvek na 
sport/kulturu/volný čas, zdravotní volno/sickday 
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Možnost nástupu:  

► ihned 
 
 
Typ pracovního poměru:  

► práce na plný úvazek 
 

Kontaktní osoba:  

► bližší informace o nabízeném místu podá p. Vlastimil Volek, tel.: 724 650 872 
► životopisy zasílejte na e-mail: magdalena.buncova@mvv.cz 

 


