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           Anunt de angajare 

 

 

Internet si Tehnologie S3 ÎȘI MĂREȘTE ECHIPA! 

 

 
Internet si Tehnologie S3 este o societate cu un portofoliu de produse și servicii diversificat din domeniul 

infrastructurilor de curent electric, a sistemelor de securitate fizica, detectie incendiu, parking etc. 

Pentru realizarea tuturor proiectelor, de la faza de idee la faza de implementare si mentenanta, avem cei mai 

buni specialiști în domeniu și ne dorim extinderea permanentă a echipei. 

 

POST: Tehnician Sisteme Securitate/Curenti Slabi 

 

Tip post: NORMA INTREAGA 8H/ZI 

 

Cerinte: 
• Studii medii/ superioare in domeniul tehnic; 

• Cursuri tehnice de specialitate – Certificare Tehnician Sisteme Securitate 

• Cunoasterea echipamentelor/sistemelor din domeniul sistemelor dе securitate (Paradox, Schrack, 

Hikvision etc.)  

• Competente si experienta in domeniul Sistemelor de Securitate (Paradox, Schrack, Hikvision, etc)  

• Cunoștințe dе cablare, conectare, medii dе transmisie, etc.; 

• Experienta pe un post similar reprezenita un avantaj; 

• Permis de conducere Cat. B, experienta minim 2 ani; 

• Capacitate de comunicare, abilitati de analiza si planificare. 

 

Responsabilitatea postului: 
• Intocmeste rapoartele de mentenanta, fise de interventie si procese verbale de servicii/ lucrari 

executate; 

• Montarea și utilizarea echipamentelor din domeniu sistemelor de securitate 

• Capacitatea de intelegere a planurilor tehnice de executie 

• Realizarea conexiunilor electrice a echipamentelor specifice 

• Montarea tubulaturii și realizarea cablajului necesar pentru sistemele de securitate fizica 

• Pregatirea si realizarea tuturor operatiunilor din cadrul lucrarilor de instalare a sistemelor de securitate 

 

Beneficii: 
• Munca in cadrul unei echipe tinere, performante si competitive 

• Stabilitatea locului de munca  

• Salariu net negociat, in functie de abilitati si competente; 

• Bonuri de masa si vouchere de vacanta; 

 

Pentru mai multe detalii, ne puteti contacta la numarul de telefon 0310699145, sau ne 

puteti trimite CV-ul, la adresa hr@its3.ro . 

 

Va asteptam in echipa noastra! 

 


