
W związku z dynamicznym rozwojem sprzedaży produktów firmy WISI Communications 

w segmencie systemów telewizji IPTV, poszukujemy osoby na stanowisko: 

Specjalista ds. Systemów IPTV. 
       Miejsce pracy: Warszawa – Okęcie 

Zakres obowiązków:  

 techniczne wsparcie sprzedaży w zakresie przygotowania konfiguracji 

urządzeń/systemów wg uzyskanych wytycznych oraz ich kompletacja i uruchomienie we 

wskazanej lokalizacji, 

 bieżące doradztwo i wsparcie techniczne dla Klientów, 

 analiza nowych technologii, wymagań technicznych oraz możliwości ich realizacji, 

 współpraca z partnerami zagranicznymi w zakresie rozwoju poszczególnych produktów, 

 systematyczne raportowanie procesu wdrażania produktów u poszczególnych Klientów. 

Wymagania: 

 minimum dwuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku, 

 średnie lub wyższe techniczne (preferowane kierunki: telekomunikacja, informatyka, 

elektronika itp.), 

 umiejętność konfiguracji serwerów Unix / Linux / Windows oraz routerów i switchy LAN 

 znajomość technologii sieciowych stosowanych w systemach IPTV, 

 znajomość systemów telewizji kablowej i satelitarnej, 

 znajomość języka angielskiego umożliwiająca komunikację z partnerami zagranicznymi 

oraz czytanie dokumentacji technicznej, 

 samodzielność, dobra organizacja pracy, 

 wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, 

 prawo jazdy, dyspozycyjność. 

Mile widziane: 

 znajomość branży CATV/ISP, 

 podstawy projektowania systemów CATV/IPTV 

 umiejętność prowadzenia rozmów handlowych, 

 budowanie i utrzymywanie dobrych relacji z Klientami. 

 

Oferujemy: 

 interesującą pracę, stawiającą nowe wyzwania, wymagającą ciągłego podnoszenia 

kwalifikacji i dającą szerokie możliwości rozwoju zawodowego, 

 możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w firmie o ugruntowanej pozycji na 

rynku, 

 dostęp do najnowszych technologii oraz kontakt z czołowymi producentami światowymi, 

http://www.wisi.pl/


 miłą atmosferę w pracy oraz zarobki adekwatne do posiadanych kwalifikacji i osiąganych 

wyników. 

Zainteresowanych prosimy o wysyłanie CV wraz ze zdjęciem na adres rekrutacja@diomar.pl 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 
 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. 

Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz 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 (RODO). 

 

Informacje o Diomar Sp. z o. o. 

Diomar posiada ponad 30-letnie doswiadczenie w branży teletechnicznej i telekomunikacyjnej.  

Jako wiodący dostawca i wykonawca w Polsce, oferujemy dla telewizji kablowych, stacji 

telewizyjnych i radiowych, telekomunikacji, hoteli, szpitali, pensjonatów, fabryk sprzętu 

elektronicznego, centrów handlowych, biurowców oraz budynków mieszkalnych jedno i 

wielorodzinnych: 

 cyfrowe stacje czołowe, IPTV, DVB-C, DVB-T, DVB-S, DVB-S2, transkodery, węzły światłowodowe, 

 satelitarne systemy nadawcze, wraz z pasmem, dla stacji telewizyjnych, radiowych i 

telekomunikacji, 

 profesjonalne pola antenowe, 

 instalacje odgromowe oraz ochrony przed przepięciami systemów antenowych telewizji 

satelitarnej i naziemnej, 

 nowoczesne instalacje TV i SAT, CCTV i Wi-Fi, 

 Antenowe Instalacje Zbiorowe AIZ wraz z innowacyjnymi Punktami Styku RACK-SAT, 

 systemy multiswitchowe oraz instalacje telekomunikacyjne zgodne z Rozporządzeniem 

Budynkowym 

 

        Dla zapewnienia naszym Klientom nowoczesnych i elastycznych rozwiązao oferujemy 

kompleksową i profesjonalną obsługę  w zakresie: 

 Projektu technicznego wraz z doradztwem i pomocą w konfiguracji 

 Dostawy odpowiedniego sprzętu renomowanych producentów z całego świata 

 Kompleksowej realizacji technicznej wraz z uruchomieniem, testami, pomiarami i 
wykonaniem powykonawczej dokumentacji  

 Profesjonalnego wsparcia technicznego i obsługi w okresie gwarancji oraz serwisu 
pogwarancyjnego ze skróconym czasem reakcji  

 

Zaufali nam między innymi: Cyfrowy Polsat; CANAL+, Telewizja Polsat, Telewizja Polska, TVN, Discovery, 

UPC, Vectra, INEA, Nielsen, Orange, Emitel, Samsung, TV Puls, ZDF, ASTRA, Eutelsat, BKTE, Ghelamco, IMPEL, 

Polskie Radio S.A., Radio Wrocław, Radio Opole, Radio Jasna Góra, Radio ZET, Radio ESKA, RDC, Radio Kielce, 

WAWA, Tok FM, Radio Wolna Europa, TELE 5, Loral SkyNET, Superstacja, Super FM, ZDF, Budimex, Ghalamco, 

NCS - Stadion Narodowy, Atende, TiVo/Cubiware, obiekty użyteczności publicznej i biurowe oraz hotelowe i 

ośrodki sportowe. Współpracujemy z projektantami instalacji teletechnicznych i telekomunikacyjnych oraz 

deweloperami. Zapraszamy do obejrzenia Fotoreferencji. 
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Wiecej informacji na www.diomar.pl 
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