Περιγραφή
Η INTRACOM TELECOM, ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές
τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και προμηθευτής ολοκληρωμένων λύσεων και
επαγγελματικών υπηρεσιών για τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς σταθερής και κινητής
τηλεφωνίας στην περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Ασίας και Αφρικής,
αναζητά να καλύψει θέσεις πρακτικής άσκησης με έναρξη τον Οκτώβριο 2018 για
τελειόφοιτους Τ.Ε.Ι.
Αντικείμενο Απασχόλησης
Οι ασκούμενοι θα εκπονήσουν την πρακτική τους άσκηση ανάλογα με τα προσόντα, τα
ενδιαφέροντα και το αντικείμενο των σπουδών τους. Οι θέσεις που προσφέρονται από
την εταιρία είναι:
•

Στο τμήμα Field Installation & Support, σε θέσεις υποστήριξης πελατών.

•

Στο τμήμα Πληροφορικής (IT) σε θέσεις υποστήριξης εσωτερικών χρηστών.

•

Στο τμήμα Human Resources σε θέσεις υποστήριξης στο τμήμα προσλήψεων,
μισθοδοσίας και Υγείας & Ασφαλείας εργασίας.

Απαραίτητα Προσόντα
•

Δικαίωμα εκπόνησης πρακτικής άσκησης

•

Τελειόφοιτος/η τμημάτων Ηλεκτρονικής/ Ηλεκτρολογίας/ Αυτοματισμού/ Ηλεκτρονικών
Υπολογιστικών Συστημάτων/ Πληροφορικής/ Διοίκησης Επιχειρήσεων/ Επαγγελμάτων
Υγείας και Πρόνοιας

•

Καλή γνώση MS Office

•

Καλή γνώση Αγγλικών

•

Πολύ καλή ικανότητα επικοινωνίας
Επιθυμητά Προσόντα, τα οποία αφορούν τις θέσεις του τμήματος Field Installation
& Support:

•

Βασικές γνώσεις σε μετρήσεις χαλκού

•

Βασικές γνώσεις τεχνολογίας xDSL

•

Δίπλωμα Οδήγησης
Ο/Η σπουδαστής/-ρια που θα πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση
στην INTRACOM TELECOM στα γραφεία της εταιρίας στην Παιανία Αττικής, θα έχει τη
δυνατότητα να έρθει σε επαφή με οργανωμένα συστήματα, να αποκτήσει επαγγελματική
εμπειρία, να αναπτύξει τις δεξιότητές του και να χτίσει τα θεμέλια της επαγγελματικής του
εμπειρίας στο πεδίο ενδιαφέροντος του.

Δεκτές γίνονται οι αιτήσεις υποψηφίων τελειόφοιτων Τ.Ε.Ι. που έχουν όλα τα
προαπαιτούμενα για την εκπόνηση της πρακτικής άσκησης.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗΝ ΑΠΑΝΤΑΤΕ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ
ΤΕΛΟΙΟΦΟΙΤΟΣ/Η Τ.Ε.Ι.

Παροχές
•

Μισθός πρακτικής άσκησης

•

Μεταφορά με εταιρικά λεωφορεία από και προς το χώρο εργασίας (από σταθμούς
Μετρό/ Ηλεκτρικού)

•

Δυνατότητα επιδοτούμενου γεύματος σε εστιατόριο στις εγκαταστάσεις της εταιρίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους, στον
παρακάτω σύνδεσμο:

https://intracom-telecom-2.workable.com/j/91699055D2

Εναλλακτικά στείλτε το βιογραφικό σας στο παρακάτω mail:

hr@intracom-telecom.com

