PROFESIONÁLNÍ KOMUNIKACE
28 let spokojených zákazníků a profesionálních řešení, nejen na českém trhu





optické, metalické kabelové komunikační a datové sítě
IT, přenosové technologie, slaboproudé a silnoproudé systémy
liniové stavby a kabelovody
zajímavé produkty a řešení

KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP, VSTŘÍCNÉ PROSTŘEDÍ, ODBORNÉ ZÁZEMÍ, VLASTNÍ VÝVOJ
A VÝZKUM, MOBILITA - SLUŽBY A PRODEJ S CELOREPUBLIKOVOU PŮSOBNOSTÍ,
NEPŘETRŽITÝ DOHLED NAD SÍTĚMI, SPOLEHLIVÝ A ZKUŠENÝ PARTNER ...

SITEL, spol. s r.o.

Kdo jsme
Jsme společností pro výstavbu a provoz sítí elektronických komunikací. Jako významný systémový integrátor
působíme na českém trhu od roku 1991. Svým zákazníkům nabízíme komplexní paletu služeb od návrhu řešení,
přes projekci, projednání, výstavbu, dokumentaci, provoz a servis telekomunikačních a datových sítí i kabelážních
a bezpečnostních systémů. Své služby včetně konzultační podpory zajišťujeme nejen pro telekomunikační
operátory, ale i pro zákazníky ze sektorů energetiky, dopravy, průmyslu, stavebnictví, obrany, vnitra, státní
správy, měst a obcí. Rozvoj společnosti poskytuje nové služby v oblasti bezpečnosti (zjišťování úniků médií
pomocí optických vláken z produktovodů, oteplování energetických kabelů). K zajištění rychlých reakčních časů
pro své zákazníky v režimu 365/7/24 máme připraveno přes 400 zaměstnanců společnosti, a to nejen v Praze, ale
i v Brně, Zlíně, Ostravě, Hradci Králové, Liberci, Ústí nad Labem, Plzni a Táboře. Společnost úspěšně působí
i na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Německu, Rusku a na Ukrajině, kde má pobočky a zastoupení má
i v Kazachstánu.

Každou společnost tvoří lidé, její vedení i zaměstnanci a ani my nejsme výjimkou. Všichni se společně
podílíme na naší přítomnosti i budoucnosti. U SITELu, i přes jeho aktuální velikost, byla vždy
preferována spíše atmosféra rodinné firmy s osobním přístupem a dobrou a seriózní komunikací.
Jsme společností, v které pracují ženy i muži v různém věku. Důraz klademe na výsledek a kvalitu
odvedené práce, Pokud vyznáváte stejnou filosofii a máte chuť se k nám přidat, dejte nám určitě
vědět.
Více informací o nás i nabídku pracovních míst naleznete na našich webových stránkách:

www.sitel.cz
SITEL, spol. s r.o., IČ: 447 97 320, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 6725,
provozovna: Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10, Slatiny

www.sitel.cz, sitel@sitel.cz
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