Кампания 2019/2020

Професионална гимназия
по телекомуникации, гр. София

КОИ СМЕ НИЕ
Сиском Инженеринг АД е българска бързоразвиваща се компания, която

предлага и внедрява широка гама високотехнологични телекомуникационни
и инфраструктурни решения за развитието на бизнеса на своите партньори.

Осъществяваме различни проекти в областта на системната интеграция на
интелигентни системи в сферата на:
- Телекомуникациите

- Градския транспорт
- Ел. инсталации и осветление
- Видеонаблюдение и системи за сигурност

- Транспортна инфраструктура
- Интелигентно SMS паркиране

- Изграждане и оптимизиране на светофарни системи и други

КАМПАНИЯ GET CONNECTED
Вече трета поредна година Сиском Инженеринг реализира кампания за

професионално ориентиране GET CONNECTED.
Основната цел е да се запознаят завършващите последен клас ученици от
професионалните гимназии с възможностите за реализация в компанията.
Освен презентации и срещи на живо, Сиском Инженеринг осъществява
учебна и производствена практика на ученици от различни специалности,

включваща лекционен панел и практическо обучение. Учениците се
запознават с дейността на фирмата в реални условия, споделяйки

професионалното ежедневие на техническите екипи.
Искаме да дадем възможност на млади специалисти да се срещнат с
наши водещи специалисти и да открият своето ново работно място или

възможност за учебна практика.

КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ
Във връзка с разширяване на дейността на компанията с много и
разнообразни проекти, предлагаме на вниманието на завършващите
12 клас зрелостници реализация и кариерно развитие в няколко
направления.

Позициите са подходящи за мотивирани и отговорни млади хора
без трудов опит, с желание за професионално обучение

и развитие по специалността им.

КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

ТЕХНИК ИНСТАЛАТОР IPTV и ИНТЕРНЕТ
отговорности и задължения на позицията
 Инсталация на IPTV и интернет на
адрес на краен клиент

 Инсталация на сателитна телевизия
на адрес на краен клиент

 Осигуряване на качествено
обслужване на клиентите
 Диагностика и отстраняване на
проблеми

КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

ТЕХНИК СИСТЕМИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
отговорности и задължения на позицията
 Изграждане на технически системи за
сигурност – видеонаблюдение, пожаро-

известяване и системи за контрол на достъп
 Участие в процеса на инсталиране

 Техническа поддръжка на системите
 Откриване, анализ и отстраняване на
повреди
 Настройка, експлоатация и поддръжка на
технологичното оборудване

КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

ТЕХНИК ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ
отговорности и задължения на позицията
 Изграждане на защитно-заземителни и
на мълниезащитни-заземителни уредби

 Изграждане на ел. инсталации до 1000 V
 Монтаж на електрически табла

 Инсталация и конфигуриране на
оборудване
 Настройка и пускане в експлоатация
на електросъоръжения, откриване и
отстраняване на проблеми

ПРЕДИМСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ

 Едномесечно платено въвеждащо обучение

 Реализация в сферата на изучаваната специалност
 Придобиване на ценен практически опит

 Признание за личния принос и резултати, периодична обратна
връзка
 Индивидуален план за профилирано личностно развитие
 Усвояване на допълнителни знания и умения в професионална
среда

 Отговорни и интересни задачи в разнообразни мащабни
проекти
 Динамична и мотивираща работна среда
 Възможност за надграждащо обучение и кариерно развитие

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

Ако проявявате интерес и искате да стартирате
професионалната си реализация като започнете работа
при нас, може да се свържете с
отдел Човешки ресурси на тел. 0876 883 423
или на email: m.haralampieva@syscom.bg

Основната квалификация за всяка работа

е желанието.

Всичко останало може да се научи.

