
Naše společnost DPT, s.r.o. se sídlem v Nymburce, která provozuje obchodní značku 
DATONET, patří mezi přední poskytovatele internetu v regionu. Na trhu rozhodně 
nejsme nováčky, můžeme se pochlubit s dvacetiletou historií v oblasti telekomunikací 

a IT.  

Aktuálně hledáme TECHNIKA INTERNETU – ideální i pro absolventy! 

Co bude Vaší prací?  

 Budete nastavovat, instalovat a zprovozňovat zařízení u zákazníků 

 Zákazníky jednoduše seznámíte se zařízením a jeho fungováním 

 Když nastane problém, bude na Vás ho vyřešit jak na místě, tak na dálku 

 Zpočátku budete více v kanceláři, později i v terénu (mezi Prahou východ a Kolínem) 

 Budete úzce spolupracovat s oddělením zákaznického centra – které vám bude k ruce a 

usnadňovat práci, také s dalšími techniky a obchodníky 

 Občas budete držet jako ostatní technici pohotovost a pomáhat zákazníkům při řešení 
vzniklých situací 

Co byste měl umět/znát/mít?  

 Vystudovanou SŠ nebo SOU v elektro nebo technickém směru 

 Schopnost věcem přijít na kloub a manuální zručnost jsou více než nutností 

 Nebát se práce ve výškách 

 Dobře řídit auto a řízení by vás mělo aspoň trochu bavit 

 Chuť se naučit nové věci pod vedením zkušenějších kolegů 

 vyhláška 50/1978 Sb. výhodou 

 

A jaký byste měl být, aby se nám společně dobře pracovalo? 

 

 Schopen zachovat chladnou hlavu a pracovat s rozmyslem 

 Schopen a ochoten pracovat ve výškách při instalacích zařízení 
 Umět mluvit s lidmi u nás ve firmě i se zákazníky  
 Spolehlivý a samostatný při řešení úkolů 

 

Co za to nabízíme? 

 

 Rozmanitou práci – rozhodně se nebudete nudit – střídání instalací u zákazníka, řešení 
technických problémů, komunikace, řízení auta, nutná administrativa a do budoucna pomoc 
v rámci projektů  

 Čistou manuální práci (čisté montérky) 
 Důkladné zaškolení zkušenějšími kolegy 

 Přátelskou atmosféru – pohodový tým a šéfa, který (pokud je to možné) bere ohled i na Vaše 
potřeby a přání 

 Jasnou strukturu odměňování, slušný výdělek 

 Příležitost vypracovat se do pozice senior technika či získání další příležitosti v rámci holdingu 

v IT a telekomunikacích 

 Služební telefon i pro soukromé využití, připojení k internetu na doma, stravenky, vzdělávací 
kurzy, příspěvek na pojištění odpovědnosti za škodu („pojistka na blbost“), zaměstnanecký 
benefitní program 

 



Nástup: Ihned 

 

Těšíme se na Vaše životopisy. Odpovíme všem! 
Vaše životopisy prosíme zasílejte na info@datonet.cz. 
 


