
 

Telekom Usługi Sp z o.o. z siedzibą w Gdańsku, jest częścią 

międzynarodowej grupy Solutions 30. Świadczymy usługi 

telekomunikacyjne w zakresie utrzymania i budowy sieci miedzianych oraz 

światłowodowych. Spółka powstała w 2011, obecnie zatrudniamy ponad 

300 osób. Naszym kluczowym partnerem jest Orange Polska. Tworzymy 

zespół specjalistów wysokiej klasy, wyróżnia nas wysoki standard usług i 

profesjonalizm w podejściu do Klienta.  

Solutions 30 jest liderem swojej branży na rynku europejskim. Dzięki 

rozległej sieci wsparcia oraz optymalnemu systemowi i procesom 

zarządzania tą siecią, dostarczamy odpowiednie rozwiązania problemów 

technologicznych klientów, czyniąc to zarówno efektownie, jak i efektywnie.  

W związku z dynamicznym rozwojem obecnie poszukujemy kandydatów na 

stanowisko:  

Serwisant / Monter Infrastruktury Telekomunikacyjnej 

Miejsce pracy: Szczecin 

Jesteś kandydatem, którego poszukujemy, jeśli posiadasz: 

• wykształcenie zawodowe lub wyższe (mile widziane: elektryczne 

lub telekomunikacyjne), 

• umiejętność rozwiązywania problemów technicznych, 

• umiejętność pracy w grupie, 

• zdolności manualno-techniczne, 

• znajomość obsługi elektronarzędzi, 

• prawo jazdy kat. B 

i dodatkowo jesteś osobą: 

• pracowitą, 

• samodzielną.  

Dodatkowymi atutami będą: 

  doświadczenie w pracy w branży telekomunikacyjnej przy budowie sieci 

światłowodowych, umiejętność obsługi maszyn takich jak minikoparka. 



Będziesz odpowiedzialny/a za: 

• wykonywanie prac instalacyjnych nowo budowanych instalacji kabli 

telekomunikacyjnych, 

• wykonywanie obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

• wykonywanie instalacji w technologii FTTH, 

• wykonywanie pomiarów budowanych instalacji telekomunikacyjnych, 

• wykonywanie prac konserwacyjnych na elementach sieci. 

Oferujemy: 

• stabilną pracę w oparciu o umowę o pracę w rozwijającej się firmie, 

• system premiowy uzależniony od zaangażowania i osiąganych 

wyników, 

• możliwość rozwoju zawodowego w firmie nowoczesnych technologii, 

• profesjonalne szkolenia oraz niezbędne narzędzia pracy, 

• możliwość przystąpienia do programu opieki medycznej, 

• możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego, 

• przyjazną atmosferę pracy. 

Zachęcamy do przesłania CV  

Wszystkich kandydatów prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o treści: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Telekom Usługi Sp z o.o., danych 

osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych na potrzeby 

procesu rekrutacji pracowników.” 

Kandydaci zainteresowani wzięciem udziału w przyszłych procesach 

rekrutacyjnych powinni dodatkowo zamieścić informację, że: „Zgoda 

obejmuje zarówno obecne jak i przyszłe procesy rekrutacyjne.” 

Informujemy, iż administratorem Pana/Pani danych osobowych jest 

Telekom Usługi Sp z o.o.. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Trakt św. 

Wojciecha 237d (zwana dalej „Spółką”). Pana/Pani dane będą 

przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i 

ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, wyłącznie w 



celach związanych z prowadzeniem procesu rekrutacji. Podanie danych 

jest obowiązkowe w zakresie wskazanym w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy. 

Wszelkie dodatkowe informacje kandydat podaje dobrowolnie. Będą one 

przetwarzane przez Spółkę na podstawie wyżej wskazanej zgody, która 

może być odwołana przez Pana/Panią w każdym czasie. Każda osoba, 

której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania. Dane osobowe będą przekazywane przez Telekom Usługi Sp 

z o.o. do oraz spółki Solutions 30 Holding Sp. z o.o. 

Niezamieszczenie wyżej wskazanej zgody spowoduje pominięcie aplikacji 

w procesie rekrutacyjnym. 

Dołącz do naszego zespołu ekspertów i entuzjastów technologii w 

Solutions 30. Jako lider rynku europejskiego, zatrudniamy ponad 8 000 

inżynierów pomagających naszym klientom doświadczać świata cyfrowego 

bez problemów. Chcemy, abyś pomógł nam w poszukiwaniu rozwiązań dla 

wyzwań technologii cyfrowej, aby zapewnić naszym klientom doskonałą 

obsługę i sprawić, żeby życie z technologią było tego warte. 

 


