
Jsme  součástí  CETIN  Group
Působíme  nejen  v ČR, ale  i dalších  zemích  Evropy

CETIN  Ceská  republika  v číslech

4,2 milionů  domácností  má k dispozici  naši  telekomunikačnísíť

2 200+  zaměstnanců  tvoří  CETIN  tým

24/7  monitorujeme  naši  telekomunikační  síť a jsme  připraveni
kdykoliv  zasáhnout

55 000 km je  délka  všech  optických  kabelů,  která  stále  roste

20 mil. km metalických  párů  kabelů  po  celé  ČR spojuje  rodiny,
přátele  i firmy

Od rokuý 2021  pečujeme  o energetickou  síť  ve vybraných
krajích  CR

Přidejte  se  k nám!

SPOJTE  SVOU

BUDOUCNOST

SE SPICKOU

V OBORU
Provozujeme  a vlastníme  telekomunikační

infrastrukturu  mobilních  a fixních  sítí

a staráme  se i o energetickou  síť

HR@cetin.cz
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cetin.cz

CETIN



PRILEZITOST  VYNIKNOUT  U

DOSTANE  KAZDY

NAS

Profesionálové  i čerství  absolventi

Chcete  s námi  zajišťovat  výstavbu,  opravy  a servis  telekomunikačních

a energetických  sítí  po  celé  CR?

Koho  hledáme:  Kolegy  s praxí  i čerstvé  absolventy  nejen  techníckých

oborů.

Co  nabízíme:

r  Motivující  základní  mzdu

r  Výkonnostní  bonusy  a provize

k  Příplatky  nad  rámec  zákoníku  práce

r  Mimořádné  odměny

r  Široké  možnosti  vzdělávání  a profesního  růstu

r  5 týdnů  dovolené',  volno  v případě  zdravotníindispozíce,  homeoffice

>  Výhodné  tarify  na data  a volání  pro  Vás, rodinu  i přátele

r  Benefitní  body,  které  Ize využít  na nákup  např.  dovolené,  knih,

lékárenského  sortimentu  a dalších

r  Slevy  na pohonné  hmoty

r  Celofiremní  akce  pro  zaměstnance  a další

ODSTARTUJTE  USPESNOU
KARIERU  V CETINU

Pojdte  s námi  pracovat  už během  studia

Hledáme  šikovné  studenty  škol  z oboru  telekomunikace,

energetika,  elektro,  IT, finance,  obchod  a další.

Brigády,  praxe,  exkurze:

r  Nabízíme  možnosti  přivýdělku

> Práce  formou  DPČ  (max.  20 hodin  týdně)  nebo  DPP

(max.  300  hodín  za kalendářní  rok)

>  Studentům  SŠ umožňujeme  absolvovat  povinnou  praxi  při  studiu

r  Studentům  VŠ nabízíme  konzultace  bakalářských  a diplomových  prací

r  Pro školy  pořádáme  exkurze  na naších  pracovíštích

k  Poskytujeme  vzdělávací  stipendium  SŠ studentům  (starším  181et)

po  dobu  studia  dle  prospěchu
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