
O F E R T A   P R A C Y 
INTELECOM Sp. z o. o. Sp. k. 

firma zajmująca się projektowaniem i budową sieci telekomunikacyjnych 

zatrudni na stanowisku: 

Asystent projektanta sieci światłowodowych 

Miejsce pracy: Olsztyn 

Zadania: 

 udział w wykonywaniu wizji terenowych, 

 udział w przygotowywaniu uzgodnień projektowych, 

 opracowywanie dokumentacji projektowych sieci światłowodowych 

(praca z mapą zasadniczą, wykonywanie schematów), 

 bieżące tworzenie i uzupełnianie raportów z prowadzonych prac. 

Wymagania: 

 wykształcenie wyższe techniczne (także studenci 4 czy 5 roku) 

 dobra znajomość narzędzi CAD, MS Office,  

 prawo jazdy kat. B, 

 umiejętność czytania mapy zasadniczej,  

 samodzielność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych 

zadań, 

 umiejętność pracy w zespole, 

 dodatkowym atutem będzie wiedza z zakresu sieci 

teletechnicznych. 

Oferujemy: 

 stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji, 

 szerokie możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego, 

 szkolenia oraz wsparcie ze strony Zespołu, 

 udział w dużych i ciekawych projektach. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji pod adres: 

biuro@intelecom.pl 

Kontakt telefonicznych 89 535 00 77 w godzinach 8:00-16:00 

Na Państwa aplikacje czekamy do 31 pażdziernika 2022 roku. 

mailto:biuro@intelecom.pl


 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych oso-

bowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji proce-

su rekrutacji prowadzonego przez INTELECOM Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Olsz-

tynie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. 

Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”. 

 

Informujemy, że Administratorem danych jest INTELECOM Sp. z o. o. Sp. k. z sie-

dzibą w Olsztynie przy ul. Szostkiewicza 1a. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. 

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie 

danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych 

osobowych jest dobrowolne. 

 


