
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie poszukuje kandydatów 

na stanowisko Inspektora/Specjalisty ds. telekomunikacji 

Zadania: 

 Zapewnienie należytego poziomu działania łączy i systemów telekomunikacyjnych. 
 Realizacja zleceń użytkowników systemów dostawcy usług GSM. 
 Zarządzanie urządzeniami mobilnymi 
 Zapewnienie wsparcia użytkowników w zakresie poprawnego funkcjonowania końcowych urządzeń 

telekomunikacyjnych. 
 Tworzenie ewidencji i raportów związanych z usługami teletechnicznymi oraz rozliczanie usług 

telekomunikacyjnych. 
 Tworzenie instrukcji i specyfikacji technicznych związanych z usługami i systemami telekomunikacyjnymi. 
 Administrowanie wskazanymi systemami telekomunikacyjnymi lub modułami systemów w ramach 

przekazanych kompetencji (np. centrale,  VoIP, biling, wi-fi). 
 Przygotowywanie specyfikacji wymagań na sprzęt i funkcjonalności sieci telekomunikacyjnej (VoIP, centrale 

cyfrowe, radiołączność, rozwiązania konwergentne, rozwiązania dla obszaru produkcji). 
 Przygotowywanie specyfikacji technicznych i oszacowania kosztów dla postępowań zakupowych. 
 Zarządzanie usługą bezpieczeństwa chroniącą sieć teleinformatyczną 
 Rozliczanie usług telekomunikacyjnych w ramach powierzonego obszaru odpowiedzialności. 
 Nadzór i rozliczenia wynajmu miejsc na kominach spółki (nadzór nad umowami, monitoring cen rynkowych). 
 Współpraca w ramach komórki organizacyjnej w zakresie rozwoju procedur, metod i narzędzi wewnętrznych. 
 Nadzór nad monitoringiem wizyjnym, głosowym, komputerowym, gps, etc. 
 Współpraca przy prowadzeniu projektów rozwojowych. 

Wymagania: 

 wykształcenie wyższe techniczne -  elektronika, telekomunikacja, 
 wiedza z zakresu działania sieci komputerowych, telefonii komórkowej i monitoringu wizyjnego 
 analityczne podejście do rozwiązywania problemów,  
 znajomość języka angielskiego, 
 samodzielność i inicjatywa w działaniu,  
 mile widziane doświadczenie w wymienionym zakresie, 
 odpowiedzialność i komunikatywność, 
 dobra organizacja pracy, zaangażowanie, sumienność, dokładność, 
 chęć rozwoju zawodowego i umiejętność szybkiego uczenia się,  
 umiejętność pracy w zespole, 
 prawo jazdy Kat. B.  

Oferujemy: 

 Umowę o pracę, 
 Pracę w stabilnym zakładzie, 
 Pracę umożliwiającą zdobycie nowych doświadczeń zawodowych oraz rozwój własnych kompetencji. 
 Dofinansowany pakiet medyczny. 



Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV i Listu motywacyjnego na adres 
violetta.stawiarska@meckoszalin.pl 

W temacie e-maila prosimy o podanie nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja. 
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami. 
Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli:  „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.” 

 


