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Máte ambice prosadit se v oblasti telekomunikací? 

 
Společnost Backbone s.r.o. vypisuje výběrové řízení na pozici 

 

Instalační technik 
 

Hledáme výkonného člověka, který je schopný pracovat v týmu s velkým pracovním nasazením a velmi 
dobrým finančním ohodnocením dle vykonané práce. 
 
Co Vás čeká? 

• Náročná, přesto velmi zajímavá práce. 

• Možnost profesního růstu účastí na odborných seminářích. 

• Práce v mladém kolektivu. 

• Zázemí stabilní ryze české společnosti fungující na trhu již 16 let. 

• Kolektiv stejně smýšlejících spolupracovníků zapálených do své práce. 

Výsledkem Vaší práce bude: 

• Nainstalovaná telekomunikační technologie dle předloženého plánu, s dodržením příslušných 
instalačních standardů a v řádné kvalitě. 

 
Jaké úkoly budou Vaší každodenní záležitostí? 

• Cestování na zadané lokality 

• Instalace anténních systémů, kabeláže, technologie 

• Příprava podkladů pro dokumentaci 

• Práce na 2G/3G/4G/MW technologie Huawei/NSN/Ericsson 

Co musíte splňovat? 

• Způsobilost pro práci ve výškách (možnost udělat si kurz u nás) 

• Znalost elektro (Vyhláška 50) a anténních zapojení 

• Znalost některé z 2G/3G/4G/MW technologie 

• Řidičský průkaz sk.B 

• Schopnost práce s PC 

• Samostatnost, Spolehlivost, Flexibilita 

• Vítáno – znalost cizích jazyků AJ, NJ 

 
Nabízíme: 

• Možnost použití automobilu k soukromým účelům 

• Příspěvek na telefon 

• Příspěvek na ubytování 

• Region práce: oblast Německa, víkendy trávené doma v ČR nebo 14ti denní turnusy v Německu a 

týden doma v ČR 

• Měsíční výdělek 2-5 tisíc EUR 

• Kompletní firemní zázemí 

Pokud do toho půjdete, máte šanci prosadit se, osobně a profesně růst a i Vaše jméno se může stát 
symbolem úspěšné firmy! 
 
Oslovila Vás naše nabídka? Pak hledáme přímo Vás! 
Očekáváme Váš profesní životopis zaslaný emailem na: kariera@backbone.cz 


