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CO ROBIMY? 

Zajmujemy się wykonywaniem profesjonalnych instalacji inteligentnego domu, audio/video, elektrycznych i BMS. Ofertę, którą 

kierujemy do klientów, opieramy o produkty uznanych producentów z zakresu elektrotechniki, automatyki i audio-video. Naszym 

celem jest realizowanie systemów funkcjonalnych i intuicyjnych, spełniających jednocześnie oczekiwania najbardziej wymagającego 

klienta. 

KIM JESTEŚMY? 

Zatrudniamy specjalistów branżowych z ponad 10-letnim doświadczeniem w projektowaniu i wykonawstwie. Wspieramy 

jednocześnie rozwój młodych adeptów systemów automatyki i bezpieczeństwa budynków. Posiadamy działy rozwoju produktów, 

wsparcia technicznego oraz dział handlowy. Współpracujemy z entuzjastami branżowymi i inżynierami uczelni technicznych. 

INTELIGENTNY DOM 

Wykorzystujemy wiele systemów i protokołów automatyki budynkowej: KNX, Modbus, LonWorks, BACnet, Crestron, WAGO i inne, 

dlatego nasze rozwiązania mogą bez problemu zostać dobrane do potrzeb każdego klienta. 

Inteligentny dom iCOMFORT może integrować różne instalacje: 

• Sterowania oświetleniem 

• sterowania roletami, markizami, bramami garażowymi oraz wjazdowymi 

• sterowania wentylacją, ogrzewaniem i klimatyzacją 

• systemu multiroom 

• kino domowe 

• telewizję dozorową, systemu alarmowego 

• kontroli dostępu 

• i wiele innych… 
 

Poszukujemy ELEKTROINSTALATORÓW  

– sprawdź co możemy Ci zaoferować 

Do Twoich obowiązków będzie należeć: 

� wyjazdy delegacyjne (Poznań i Polska) 
� wykonanie okablowania instalacji elektrycznych i teletechnicznych 
� montaż elementów instalacji elektrycznych i teletechnicznych 
� prefabrykacja oraz montaż rozdzielni elektrycznych, teletechnicznych, alarmowych 

 
Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą, sprawdź czy spełniasz nasze oczekiwania: 

� umiejętności manualne w pracach budowlanych i uruchomieniowych 
� wiedza z zakresu instalacji elektrycznych 
� umiejętność pracy w zespole 
� umiejętność odpowiedniego oszacowania czasu pracy 
� precyzja 
� uprawnienia elektryczne eksploatacyjne SEP do 1kV 
� pełna dyspozycyjność od poniedziałku do piątku (również praca w delegacji na terenie kraju) 

 
Mile widziane: 

� umiejętność czytania projektu oraz schematów elektrycznych 
 

Korzyści i świadczenia jakie otrzymasz dołączając do naszego zespołu: 

� Atrakcyjne wynagrodzenie 
� pakiet medyczny LUXMED 
� możliwość korzystania z pakietu Multisport 
� świetną atmosferę pracy w kreatywnym zespole 
� szansę rozwijania kwalifikacji i kariery zawodowej poprzez szkolenia 
� stabilne zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin 
� stanowisko z perspektywą rozwoju i samorealizacji. 


