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Nabídka číslo: 0615 
 

Technik dálkového monitoringu 

 
Považujete se za technický typ a máte analytické myšlení? Jste komunikativní a máte skvělé organizační 
schopnosti? Pak hledáme právě vás. Na pozici Technika dálkového monitoringu budete monitorovat a 
analyzovat stav našich kogeneračních jednotek. Svou prací budete významně přispívat k plynulému chodu 
naší firmy. 

Co bude vaší náplní práce? 

◼ Monitorování kogeneračních jednotek a analýza jejich stavu 
◼ Analýza provozu, diagnostika a řešení poruch 
◼ Práce s proprietárními SW nástroji (InteliMonitor, TEM, TPEM) 
◼ Tvorba reportů 
◼ Komunikace s klienty a servisními techniky 

Co k této pozici budete potřebovat?  

◼ Odborné vzdělání technického směru (strojní nebo elektro) 
◼ Technické myšlení 
◼ Spolehlivost, zodpovědnost a pozitivní a tvůrčí přístup k řešení úkolů 

Co u vás oceníme? 

◼ Komunikační a organizační schopnosti 
◼ Ochotu učit se novým věcem v oblasti výroby energie, spalovacích motorů a elektrotechniky 
◼ Schopnost samostatné práce i práce v týmu 
◼ Psychickou odolnost 

Co vám za to můžeme nabídnout? 

Pestrou pracovní náplň, při které se budete realizovat a ukážete své technické znalosti. Osmihodinovou 
pracovní dobu a volné víkendy. K tomu odpovídající platové ohodnocení. Aby se vám dobře pracovalo, 
dostanete od nás telefon a notebook. Pozveme vás na jazykové kurzy a další odborné vzdělávání. Využít 
můžete také zvýhodněné služby našeho mobilního operátora a zvýhodněné ceny služeb a produktů u 
našich smluvních partnerů. Tři dny zdravotního volna a příspěvek na stravování je u nás samozřejmostí. 

Kdy a kde se k nám můžete přidat? 

◼ Přidat se k nám můžete ihned, případně se můžeme na termínu nástupu dohodnout 
◼ Místo výkonu práce Výčapy 

 
 
 
Pokud vás tato pracovní nabídka zaujala, zašlete nám svůj stručný životopis na emailovou adresu 
zamestnani@tedom.com. Případně nás kontaktujte na telefonním čísle 953 311 003. 
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