
Operator/Kontroler Systemów Bezpieczeństwa 
 

Wymiar pracy: Pełny etat 
Typ umowy: Umowa o pracę 
Miejsce Pracy: Łazy k/Warszawy, Mazowieckie 

 
Opis 
Praca na Terenie nowoczesnego Centrum Nadzoru ORANGE 
SZUKAMY OSÓB Z WARSZAWY i okolic na stanowisko Operatora/Kontrolera Systemów Bezpieczeństwa 
 
Miejsce pracy: ŁAZY koło Warszawy (woj. Mazowieckie, Powiat Piaseczyński, Gmina Lesznowola) 
 
1. Wymagania: 

• Wykształcenie średnie techniczne: automatyka, elektronika, informatyka, telekomunikacja, matematyka, 
mechanika; lub pokrewne; 

• Umiejętność pracy w zespole; 

• Umiejętność rozwiązywania problemów; 

• Komunikatywna znajomość języka angielskiego; 

• Otwartość na nowe doświadczenia i dążenie do własnego rozwoju zawodowego; 

• Umiejętność myślenia strategicznego. 
 

2. Zakres czynności podstawowych: 

• Zarządzanie i administrowanie systemami bezpieczeństwa (CCTV, SSWiN, KD itp.). 

• Zarządzanie i nadzorowanie realizacji usługi przez pracowników kontraktowych pod kątem wypełniania 
procedur bezpieczeństwa dla obiektu. 

• Monitoring i kontrola systemów bezpieczeństwa i jego naruszenia,  

• Rozpoznanie, analiza oraz wyjaśnienie zdarzeń i incydentów bezpieczeństwa (w tym awarie systemów).  

• Tworzenie oraz opracowywanie dokumentacji sprawozdawczej chronionych obiektów (sporządzanie raportów i 
przekazywanie do odpowiedniej komórki). 

• Opracowywanie procedur bezpieczeństwa. 

• Wprowadzanie usprawnień i rekonfiguracja systemów w powierzonym obszarze mających na celu poprawę 
bezpieczeństwa oraz ograniczenie strat.  

• Nadzór nad realizacją usługi. 

3. Inne informacje: 

• bardzo atrakcyjna, wysoka stawka 

• praca zmianowa w systemie równoważnym; 

• umowa o pracę na czas określony 3-m-ce z możliwością przedłużenia. 
 
Prosimy przesyłać aplikacje na adres email: 
rpietruk@era.com.pl 
rmichalski@era.com.pl 
nr telefonu: Pan Jan (48) 509 453 494 
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, również w zakresie 
danych osobowych wizerunkowych (w przypadku przesłania CV ze zdjęciem) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji prowadzonej przez firmę ERA Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Katowickiej 16 B, 41-500 Chorzów oraz firmę Orange 
Polska S.A., z siedzibą: Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa. 
W przypadku pytań oraz w celu umówienia spotkania w sprawie pracy, prosimy o kontakt telefoniczny bezpośrednio na 
podany w ogłoszeniu numer telefonu. 
Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami. 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ERA Sp. z o.o., ul. Katowicka 16B, 41-500 Chorzów. 
Kontakt z Administratorem Danych Osobowych e-mail: ado@era.com.pl, tel.: 32/77 25 500. 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji-na podstawie art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz Kodeksy Pracy z dnia 26 czerwca 1974r. z późniejszymi 
zmianami (Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141, tj. Dz.U. 2018 poz. 917). 
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, nie dłużej niż przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora. 
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia(zapomnienia) lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie. 
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 


