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Firma CBC (Poland) Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu CBC Group Co. Ltd. mającego swoją 
siedzibę w Tokio w Japonii. Od ponad 45 lat dostarczamy naszym Klientom specjalistyczne rozwiązania z dziedziny 
CCTV pod własnymi markami Computar i GANZ. Grupa CBC to ponad 3000 pracowników, 32 oddziały handlowe 
oraz wiele fabryk zlokalizowanych na terenie całego świata. Oddział CBC Poland jest jednym z siedmiu 
europejskich oddziałów grupy i obecny jest na polskim rynku od 1997 roku. Dzięki zaufaniu i zadowoleniu 
Klientów, jesteśmy liczącym się dostawcą rozwiązań CCTV. Do naszego zespołu poszukujemy Kandydatów na 
stanowisko: 
 

Specjalista techniczny CCTV IP 
Do zakresu obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie: 

• Techniczne wsparcie w zakresie urządzeń CCTV IP oraz oprogramowania VMS. 
• Prowadzenie technicznych prezentacji i szkoleń dla klientów. 
• Opracowywanie informacji technicznych na temat nowych produktów i rozwiązań CCTV IP. 

 
Od Kandydatów oczekujemy: 
 

• Wykształcenia technicznego, preferowane kierunki: elektronika, informatyka, telekomunikacja. 
• Wiedzy praktycznej z zakresu systemów CCTV IP oraz administrowania sieciami 

komputerowymi. 
• Umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów technicznych. 
• Znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie. 
• Samodzielności, komunikatywności, umiejętności prowadzenia prezentacji. 
• Prawa jazdy Kat. B. 
• Znajomość programowania w językach m.in. JAVA, PHP, SQL, HTML będzie dodatkowym 

atutem. 
 
W zamian oferujemy: 
 

• Stabilną pracę w międzynarodowym japońskim koncernie, w młodym i dynamicznym zespole. 
• Możliwość zdobywania i pogłębiania kwalifikacji w rozwijającym się sektorze. 
• Dostęp do najnowszych technologii w zakresie cyfrowych systemów CCTV. 
• Atrakcyjne warunki zatrudnienia. 

 
Oferty prosimy przesyłać na adres: praca@cbcpoland.pl 
 
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w 
mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez CBC 
(Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Anny German 15 zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”. 
 
 
Informujemy, że Administratorem danych jest CBC (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Anny 
German 15. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz 
ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 
pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 
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