
Více jak 30 let úspěšně vyvíjíme, dodáváme a integrujeme špičková řešení 
v oblasti zabezpečení významných objektů, zejména v kritické infrastruktuře 
a v energetice (ČEPS, ČEZ aj.). 
 

Hledáme kolegu, kterého láká práce s různorodými zabezpečovacími a bezpečnostními systémy, 
jejich realizace, servis a správa u středních a velkých společností. U nás máte možnost vidět výsledky své 
práce u našich spokojených zákazníků. 
 
Více se o nás dozvíte na www.ebis.cz. 
 

Technik slaboproudých systémů 
 
Náplň práce: 

 Realizace tj. montáž, implementace, testování a servis zabezpečovacích, bezpečnostních a dalších slaboproudých 
systémů. Realizační projekty zahrnují zabezpečovací signalizaci (PZTS), kamerové systémy (CCTV), přístupové systémy 
(EKV), požární signalizaci (EPS), síťovou infrastrukturu a další. Jedná se o odborné realizace systémů pro zákazníky 
středních a větších firem.  

 Nákup a příprava systémových komponent, kompletace výrobků pro realizace. 
 Provádění funkčních zkoušek a testování systémů. 
 Komunikace se zákazníky na technické úrovni.  

 
Nabízíme:  

 Motivující mzdové ohodnocení dle schopností a znalostí uchazeče.  
 Cílové odměny na základě kvalitních pracovních výsledků. 
 5 - 6 týdnů dovolené. 
 Benefity na míru dle volby zaměstnance: (příspěvek na dovolenou, zdravotní péči či kulturu), příspěvek na stravování.  
 Přátelský tým kolegů, zázemí stabilní společnosti a spokojené zákazníky.  
 Zaškolení v technologiích při nástupu a dlouhodobá podpora vzdělávání.   
 Kontakt se špičkovými technologiemi v oblasti integrovaných systémů.  
 Možnost odborného i platového růstu. 
 Nástup ihned nebo dle dohody. 
 

Kvalifikace uchazeče: 

 SŠ elektrotechnické vzdělání, odborná způsobilost dle NV 194/2022 Sb. (dříve vyhl. 50/78 Sb.) §6 a vyšší nezbytností. 
 Ochota cestovat po celé ČR (pracovní cesty i vícedenní výjezdy).  
 Trestní bezúhonnost, dobrý zdravotní stav. 
 Řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič nezbytností). 
 Schopnost vyřešit samostatně zadaný úkol, manuální a technická zručnost, příjemné vystupování. 
 Angličtina NENÍ podmínkou. 

 
Pokud Vás tato pozice zaujala a splňujete požadavky na kvalifikaci uchazeče, zašlete nám prosím Váš životopis v elektronické 
verzi na prace@ebis.cz. 

 
Kontakt: 

Jana Sekená, EBIS, spol. s r.o., Křižíkova 2962/70a, 612 00 Brno, +420 549 439 242, prace@ebis.cz  
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