
 

HR Global Group – jesteśmy certyfikowaną agencją pracy tymczasowej, doradztwa personalnego  

i pośrednictwa pracy (certyfikat nr 12576), w 100% z polskim kapitałem.  
 
Dla naszego Klienta z branży telekomunikacyjnej poszukujemy” Fachowców” gotowych podjąć pracę na 

terytorium Niemiec! Jeśli masz „fach w ręku”, nie boisz się nowych wyzwań, chcesz otrzymywać atrakcyjne 

wynagrodzenie w niemieckiej walucie a do tego posługujesz się językiem niemieckim zgłoś się do nas i 

zacznij pracę jako: 

 
Integrator Stacji Bazowych GSM - Niemcy 

Miejsce pracy: Hamburg, Dortmund, Hannover, Norymbergia 

 

Mile widziane Brygady 3 osobowe = 2x instalator + 1x integrator stacji bazowych GSM 
 

Opis stanowiska: 

 Integracja / Instalacja stacji bazowych operatora zgodnie z planem prac 

 Uruchamianie i konfigurowanie systemów transmisyjnych stosowanych w sieciach operatorów mobilnych 

 Koordynowanie pracy zespołu instalacyjnego, raportowanie oraz prowadzenie dokumentacji 

 

Wymagania: 

 Znajomość języka niemieckiego oraz własna działalność gospodarcza 

 Umiejętność integracji urządzeń BTS, MW firm: Nokia, Huawei 

 Znajomość i doświadczenie w pracy przy instalacji systemów antenowych – instalacja anten, TMA, MHA, feederów, 

uziemień 

 Wiedza i umiejętności z zakresu instalacji niskoprądowych 

 Wiedza z zakresu pomiarów torów antenowych 

 Znajomość zastosowania diplexed systems 

 Aktualne zaświadczenie lekarskie dopuszczające do pracy na wysokości 

 Szkolenie z pierwszej pomocy 

 Szkolenie wysokościowe 

 Narzędzia do wykonywania pracy + sprzęt do pracy na wysokości 

 Prawo jazdy kat. B 

 Ubezpieczenie medyczne obejmujące kraje UE (zaświadczenie ZUS A1) 

 

Oferujemy: 

 Współpraca na zasadzie B2B – własna działalność to warunek konieczny 

 Zwrot kosztów za paliwo oraz mieszkanie 

 Płaca w € / stawka dobowa 

 Możliwość zjazdów do domu co 1 miesiąc 

 

APLIKUJ 

Więcej informacji pod numerem telefonu: +48 691 550 030 

Prosimy również o dopisanie w swojej aplikacji następującej klauzuli: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883.” 
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