
W związku z rozwojem firmy i rozbudową Działu Realizacji, poszukujemy technika na 

stanowisko Instalator Systemów TV i SAT. 
       Miejsce pracy: Warszawa – Okęcie 

 umowa o pracę, kontrakt B2B 
 pełny etat 
 praca od zaraz 

Zadania:  
 Wykonywanie zbiorowych i indywidualnych instalacji telewizji naziemnej i satelitarnej 
 Montaż stacji czołowych oraz systemów multiswitchowych 
 Serwis i przeglądy okresowe instalacji telewizyjnych i antenowych 
 Bieżące rozliczanie realizacji projektów usługowych i wyznaczonych planów  
 Dbanie o najwyższą jakość wykonywanych prac i utrzymywanie dobrych relacji z klientami 

Wymagania: 

 Posiadanie prawa jazdy kat. B 
 Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości 
 Wykształcenie techniczne w kierunku związanym z prowadzonymi projektami 

(elektrotechnika, telewizja naziemna i satelitarna, elektryka, telekomunikacja) 
 Zdolności manualne niezbędne do dokładnego wykonywania prac montażowych  
 Samodzielność, odpowiedzialność, systematyczność oraz dobra organizacja pracy 
 Chęć ciągłego doskonalenia zawodowego 

Mile widziane: 
 Uprawnienia SEP do 1 kV, 
 Zainteresowania teletechniką 

 

Oferujemy: 
 Atrakcyjne zarobki z możliwością realnego wpływu na swoje wynagrodzenie  
 Umowę o pracę lub Umowę B2B 
 Możliwość długoletniej pracy w nieustannie rozwijającej się firmie będącej liderem w Polsce 

w branży profesjonalnych systemów telewizji satelitarnej i naziemnej oraz teletechnicznych 
 Duże możliwości zwiększenia kompetencji zawodowych i rozwoju w zakresie nowych 

technologii i rozwiązań teletechnicznych 
 Ciekawe i ambitne projekty wykorzystujące najnowsze rozwiązania w branży nadawców 

telewizyjnych i radiowych oraz operatorów telekomunikacyjnych 
 Współpracę z doświadczonym zespołem realizacji  
 Niezbędne narzędzia, elektronarzędzia, telefon, laptop i samochód do pracy oraz 

profesjonalne przyrządy pomiarowe 
 Systematyczne szkolenia techniczne 
 Ubezpieczenie dodatkowe, elastyczny czas pracy, dofinansowanie do benefitów. 

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). 

mailto:rekrutacja@diomar.pl


 

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 rozwiązań 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. 

Wiecej informacji na www.diomar.pl 

 

http://wisi.pl/stacje-czolowe/
http://wisi.pl/transkodery/
http://wisi.pl/optyka-catv/
http://www.diomar.pl/uslugi/oferta-vsat/
http://www.diomar.pl/firma/foto-referencje/
http://tv-zbiorowa.pl/instalacje-zewnetrzne/ochrona-odgromowa-anten/
http://www.diomar.pl/biblioteczka/ochrona-odgromowa/
http://www.tv-zbiorowa.pl/
http://www.rack-sat.pl/
http://wisi.pl/multiswitche/
http://rozporzadzeniebudynkowe.pl/rozporzadzenie-budynkowe/
http://rozporzadzeniebudynkowe.pl/rozporzadzenie-budynkowe/
http://www.diomar.pl/firma/foto-referencje/
http://www.diomar.pl/

