
+ Studii medii în profilul electric(electrotehnică, electronică, 

telecomunicații, automatizări); 

+ Experienţă în domeniul sistemelor de securitate si al instalaţiilor

electrice de curenți slabi si de joasă tensiune; 

+ Certificat în domeniul sistemelor de securitate (tehnician sisteme de 

securitate)- emise de instituţii acreditate-reprezintă un avantaj; 

+ Certificat în domeniul domeniul instalaţiilor electrice (ANRE) emise de 

instituţii acreditate-reprezintă un avantaj; 

+ Permis auto cat. B; 

+ Disponibilitate la: deplasări în ţară, program prelungit şi de lucru în

condiţii de şantier;

+ Realizează lucrări de montaj instalaţii electrice de curenţi slabi (detecţie

incendiu, alarmare efracţie, supraveghere video, control acces, sonorizare, 

date-voce, etc.) în conformitate cu proiectul tehnic pus la dispoziţie, 

obligaţiile contractuale şi normativele în vigoare; 

+ Realizează lucrări de mentenanţă pentru instalaţiile electrice de curenţi

slabi instalate de firmă. 

+ Participă la operaţiunile de aprovizionare cu materiale şi echipamente

pentru lucrări;

Tu poți fi: TEHNICIAN INSTALATII 
ELECTRICE DE CURENTI SLABI

Cerințe generale:

Cerințe specifice:

Îți dorești să faci parte dintr-o companie cu o experiență de peste 25 de
ani în furnizarea de soluții IT, consultanță IT și de business?

Atunci acesta este job-ul tău! Poți fi omul potrivit, la locul potrivit! 
Trimite CV-ul tău pe e-mail la cariere@focality.ro.

mailto:cariere@focality.ro


+ Pachet salarial adecvat experienței și job description-ului;

+ Pachet de servicii medicale asigurat de un furnizor privat de elită;

+ Beneficii pentru angajat și membrii familiei;
+ Proiecte și clienți care să-ți favorizeze o evoluție profesională de

excepție;

+ Training-uri și certificări plătite de companie;

+ Promovăm creativitatea și premiem ideile originale.

Se oferă training general privind sistemele de infrastructură IT și 

securitate și training specializat pe anumite tehnologii.

În funcție de profilul tehnic și aspirațiile fiecărui cursant, se va întocmi

un plan de carieră.

Îți dorești să faci parte dintr-o companie cu o experiență de peste 25 de
ani în furnizarea de soluții IT, consultanță IT și de business?

Atunci acesta este job-ul tău! Poți fi omul potrivit, la locul potrivit! 
Trimite CV-ul tău pe e-mail la cariere@focality.ro.

Tu poți fi: TEHNICIAN INSTALATII 
ELECTRICE DE CURENTI SLABI

Beneficii:
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