Ekspert ds. bezpieczeństwa technicznego i fizycznego
Miejsce pracy: Warszawa

Najważniejsze zadania:


przygotowywanie i wdrażanie planów ochrony obiektów,



planowanie i projektowanie systemów bezpieczeństwa obiektów (ochrona fizyczna i techniczna),



nadzór nad obsługą, montażem i konserwacją systemów zabezpieczeń technicznych,



nadzór nad funkcjonowaniem Stacji Monitorowania Alarmów,



nadzór nad pracownikami ochrony w obiektach,



nadzór nad realizacją umów o świadczenie usług ochrony, zawartych przez PHO,



bieżąca współpraca z przedstawicielami klientów PHO,



wyszukiwanie potencjalnych klientów Spółki,



raportowanie zgodnie z przyjętym standardem i procedurami,



szkolenia pracowników ochrony PHO.

Wymagania:


wykształcenie min. średnie,



legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni obiektowej,



wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,



wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego,



prawo jazdy kat. B



poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli ”poufne”,



min. 5 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze ochrony osób i mienia na stanowiskach kierowniczych,



bardzo dobra znajomość przepisów z obszaru ochrony osób i mienia,



bardzo dobra znajomość obsługi elektronicznych oraz technicznych systemów bezpieczeństwa,



posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu sieci LAN, WAN i administracji serwerami,



posiadanie umiejętności planowania, projektowania i wdrażania elektronicznych oraz technicznych
systemów bezpieczeństwa,



posiadanie zdolności analitycznych oraz umiejętności nadzorowania i kierowania zespołami pracowników
ochrony,



doskonała organizacja pracy, dyspozycyjność i terminowość.

Mile widziane:


znajomość języka angielskiego,

W zamian oferujemy:


atrakcyjne wynagrodzenie,



samodzielność w wykonywaniu zadań



pracę w miłej i przyjaznej atmosferze,



umowę o pracę wraz z pakietem benefitów.

CV prosimy wysyłać na adres: rekrutacja@pho.pl do dnia 16.08.2019 roku.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.

Prosimy o umieszczenie klauzuli : Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym
dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.
Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Holding Obronny sp. z o.o. w zakresie przyszłych
procesów rekrutacyjnych."

