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Hledáte uplatnění po ukončení studia na střední škole? 
 

 Máte ukončené úplné SŠ vzdělání technického 

směru v oboru elektro či telekomunikace? 

 Chcete slušnou mzdu a další benefity,  

i když nemáte žádnou praxi? 

 

 Víte, že budoucnost patří optice? 

 Chcete se stát žádaným odborníkem v oboru? 

 Chcete pracovat v přátelském kolektivu?  

 Odpověděli jste alespoň dvakrát ano?  

 

Pak je tato nabídka vhodná právě pro Vás! 
Společnost ŠINDY a.s., největší rámcový zhotovitel zajišťující výstavbu, servis, opravy a údržbu 

telekomunikačních sítí všech TOP operátorů v ČR, hledá nové kolegy na pracovní pozici   

 
PROJEKTANT TELEKOMUNIKAČNÍCH LINIOVÝCH SÍTÍ  
 

se zaměřením na optické a metalické sítě 
 
Náplň práce  

 zpracování různých stupňů projektové dokumentace – kreslení technických výkresů, návrh technických 

řešení optické infrastruktury, tvorba rozpočtů, 

 jednání s orgány státní správy a samosprávy, s investory, 

 a majiteli dotčených nemovitostí. 

Očekáváme  
 uživatelské znalost softwaru CAD, MS Office,  

 komunikativnost, flexibilitu,  

 zodpovědnost, ochotu vzdělávat se.  

 

Nabízíme   
 perspektivu dlouhodobého, dobře ohodnoceného 

zaměstnání u stabilní a na trhu etablované 
společnosti, 

 po zapracování a získání praxe se stanete 
v oboru uznávaným odborníkem, 

Další výhody 
Pro získání Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice podle vyhl. 50/1978 Sb. a Autorizace ČKAIT 
v oboru TZS, či TPS povedou Vaši odbornou přípravu špičkoví odborníci, lektoři a specialisté na elektronické 
komunikace (telekomunikace, radiokomunikace, informační technologie), energetiku a stavební právo.  

 

Kontakty pro další informace: 
 
ŠINDY a.s., Štěrboholská 1404/104,102 00  Praha 15 - Hostivař, pí. Wydrová, tel: +420 603 855 103, 
personalni@sindy.cz, www.sindy.cz 
 

ŠINDY v České republice 
 

České Budějovice|Tábor|Jindřichův Hradec|Liberec|Česká Lípa|Ústí nad Labem|Karlovy Vary|Plzeň|Příbram| 

http://www.sindy.cz/
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Představení společnosti  

ŠINDY a.s. patří k předním dodavatelům ucelených řešení v oblasti výstavby sítí elektronických komunikací 

(EK), sítí nízkého napětí (NN sítí), přenosových systémů a radio-frekvenčních technologií. Jsme největším 

tuzemským rámcovým zhotovitelem společnosti CETIN – Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dříve 

O2), pro kterou provádíme outsourcing v oblasti investiční výstavby, nepřetržitého servisu, provozní 

údržby tras sítí EK, vytyčování tras sítí a všech souvisejících služeb na území Prahy Západ, ve Středočeském 

kraji (západ) a v krajích Plzeňském, Karlovarském, Libereckém, Ústeckém a Jihočeském.  

Pro velké operátory pevných i mobilních sítí realizujeme komplexní řešení telekomunikačních, 

přenosových  

a spojovacích systémů v rámci ČR i SR.  Našimi zákazníky jsou také subjekty státní správy a samosprávy a 

developerské a stavební společnosti.  ŠINDY je spolehlivým partnerem ve všech oblastech své působnosti.  

 

Vybrané portfolio řešení a služeb  
 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

  
Měření sítí 

Měření v sítích EK, vyhodnocování 

parametrů, návrhy nápravných 

opatření.  

 

Telekomunikační, přenosové, 
spojovací systémy (včetně relokací) 
Dodávka, instalace a zprovoznění 
systémů, zařízení a komponent sítí 
telekomunikačních operátorů. 
 

 

  

  

Bezdrátové sítě 
Výstavba a servis bezdrátových sítí 
mobilních operátorů-GSM/3G/4G/LTE, 
MW spojů, WiFi objektová řešení.  

 

 

 

Projektová, inženýrská a geodetická 
činnost 
Kompletní projektová dokumentace, 
veřejnoprávní projednání, služebnost sítí -
věcná břemena, geodetické práce. 

 
 

 

Sítě elektronických komunikací, 
sítě nízkého napětí 
Komplexní realizace sítí EK  
(LAN/MAN/WAN) a NN sítí v ČR. 

Zastoupení výrobců  

Měřicí přístroje  

Synchronizační zařízení  

VF a mikrovlnné produkty  

 

Datová centra, datové sítě,  
IP infrastruktura, síťová bezpečnost 
Komplexní realizace fyzické infrastruktury, 
dodávka aktivních prvků, řešení síťové 
bezpečnosti.  

 

 
ŠINDY a.s.  

 
Sídlo společnosti: 5. května 16, 252 41 Dolní Břežany 
 
Kanceláře a korespondenční adresa:  
Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 15 – Hostivař,  
Tel: + 420 235 310 661, E-mail: info@sindy.cz, www.sindy.cz 
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