
POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁO ŚNIA w Opolu „Radio 
Opole” S.A.  – Opole ul. Strzelców Bytomskich 8 
 
Zatrudni:  Serwisanta  - elektronika w pełnym wymiarze czasu pracy 
 
 
Pracownik zatrudniony na tym stanowisku odpowiedzialny będzie za: 
 

• Dbałość o stan sprzętu elektronicznego w obszarze produkcyjnym i biurowym 

• Instalację oraz konfigurację sprzętu i oprogramowania (konsolety, sprzęt audio, inny 
sprzęt elektroniczny) 

• Administrowanie w porozumieniu z IT oprogramowaniem systemowym i 
narzędziowym w zakresie urządzeń elektronicznych 

• Bieżące utrzymanie systemów – analiza wydarzeń, alarmów  

• Wsparcie użytkowników w obsłudze urządzeń elektronicznych i rozwiązywanie 
bieżących problemów 

• Wdrażanie nowych rozwiązań i technologii, rozwijanie bieżących systemów 

• Przygotowywanie procedur i dokumentacji 

 
Od kandydatów oczekujemy: 

• Wykształcenia wyższego kierunkowego (ukończone studia wyższe co najmniej I-stopnia – 
inżynierskie) 

• Umiejętności naprawy i konfiguracji urządzeń elektronicznych innych niż urządzenia IT 

• Znajomości systemów operacyjnych (Windows, Linux) 

• Znajomości zagadnień związanych z urządzeniami „audio” i „wideo” 

• Zdolności do pracy pod presją czasu, samodzielności w sytuacjach awaryjnych 

• Znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym 

• Posiadania prawa jazdy kat. B. 

 
Mile widziane będzie: 

• Doświadczenie w zakresie konfiguracji urządzeń telekomunikacyjnych (VoIP, 
ISDN), wideo (np. kamer internetowych, streaming), audio (karty dźwiękowe, 
kodeki, konsolety) 

• Znajomość zagadnień związanych z kompresją dźwięku i obrazu 

• Znajomość zagadnień związanych z energetyką – UPS’y, rozdzielnie NN, itp. 

 
Oferujemy: 

• Ciekawą pracę w stabilnej firmie, 



• Możliwość rozwoju osobistego, 
• Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w różnych formach  kształcenia i  szkolenia. 

 
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie listu motywacyjny oraz c.v. (z dopiskiem – 
„rekrutacja – Serwisant - elektronik”) w terminie do 12 lutego br na adres:  
Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu „Radio Opole” S.A. 45-084 Opole, ul. 
Strzelców Bytomskich 8  lub e: mailem na adres: piotr.buczek@radio.opole.pl 
 
Na dokumentach aplikacyjnych prosimy o umieszczeniu następującej  adnotacji:  
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb 
procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych, (Dz. U. z 2002r. Nr.101, poz.926 z późniejszymi zmianami)".  
 
Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu „Radio Opole” S.A. zastrzega sobie prawo do 
kontaktu z wybranymi kandydatami. 
 
 
 
 
 
 
 


