
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Informační a komunikační technologie jsou perspektivní a progresivně 
se rozvíjející obor, vaše volba má tedy budoucnost! 

 

   

   

   

 

Společnost SITEL, spol. s r.o. pro výstavbu a provoz komunikačních sítí jako významný systémový 
integrátor působí na českém trhu od roku 1991. Svým zákazníkům nabízí 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 zajišťuje nejen pro 
telekomunikační operátory, ale i pro zákazníky ze sektorů energetiky, dopravy, průmyslu, stavebnictví, 
obrany, vnitra, státní správy, měst a obcí.  
 K zajištění rychlých reakčních časů pro své zákazníky v režimu 365/7/24 je připraveno přes 440 
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. 
 

www.sitel.cz 

https://www.facebook.com/sitelsro 

https://www.linkedin.com/company/sitel-s-r-o 
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Montér kabelových sítí: 
 

Zajímáš se o kabelové metalické 
nebo optické sítě? Chceš se naučit, 
jak se staví měří, opravují? 

montáž optických kabelů, rozvaděčů a spojek 

práce se špičkovou měřicí technikou, měření optických sítí včetně 
vyhodnocování naměřených parametrů 

v současné době již výjimečná příležitost, pracovat na metalických 
kabelových sítích 

podmínka vzdělání elektro a vyhláška 50 
 

Montér - technik: 
 

Upřednostňuješ montáže 
technologií, zajímá tě slaboproud, 
chceš se naučit, jak to všechno 
zapojit, aby to správně fungovalo? 

elektronické zabezpečovací a přístupové systémy 

kamerové systémy a datové sítě 

zařízení pro výbavu datových center, radiové systémy… 

podmínka vzdělání elektro, vyhláška 50 
 

Servisní technik: 
 

Vyhovuje ti pestrá práce pro různé 
zákazníky? Nevadí ti držet 
pohotovostní služby?  

instalační a servisní práce na telekomunikačních technologiích 
(SDH, WDM, IP) 

řešení servisních zásahů, zřizování a měření nových služeb 

základní znalost angličtiny a řidičský průkaz podmínkou 
 

Helpdesk operátor – dispečer datového centra: 

Zajímáš se o práci na dispečinku, 
kde se dohlíží komunikační sítě? 

zpracování servisních požadavků v regionu střední Evropy 

komunikace se zákazníky, výborná znalost angličtiny je podmínkou 

směnný provoz 

práce v trouble ticket systému – nahlašování a řešení servisních 
požadavků 

 

Montér strojník – zafukování kabelů: 
 

Jsi manuálně zručný, přijď vytvářet 
kabelové sítě pomocí zatahování a 
zafukování různých typů kabelů do 
připravené plastové infrastruktury. 

práce na telekomunikačních liniových stavbách 

obsluha strojního zařízení pro zafukování plastových mikrotrubiček, 
jejich svazků a optických kabelů 

vytváření plastové infrastruktury pro stávající i budoucí kabelové sítě 
 

Přípravář - rozpočtář: 
 

Baví tě detailní pohled na cenovou 
a věcnou skladbu projektů. Sleduješ 
trendy v ICT oblasti, chceš pomoci 
připravovat zakázky? 

tvorba rozpočtů nabídek 

vytváření změnových listů jednotlivých projektů 

přehled technických řešení a trendů v určené oblasti ICT 

podmínka vzdělání elektro a vyhláška 50 
 

 

PProč se k nám přidat? 
• práce ve stabilní firmě s velkým technickým rozsahem i územním pokrytím 

• jsme výhradně českou společností bez zahraničního kapitálu 

• nabízíme možnost dalšího růstu, vzdělávání i odborná školení 

• mobilní telefon i pro soukromé účely 

• počítač a služební vozidlo podle pracovní pozice  

• flexibilní pracovní doba 

• zaměření na výsledek – odměny podle výkonu 

• příspěvek na stravné/stravenkovné 

• další výhody… 
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