المسمى الوظيفي :فني إتصاالت

نوع الوظيفة

 :دوام كامل

مكان العمل

 :مصراتة

الوصف العام للوظيفة :
القيام بإجراء عمليات التركيب والتشغيل والصيانة لجميع أنواع المعدات واألجهزة ومد وتثبيت وإزالة الكوابل وفقاً للقواعد الفنية
والمعايير المتبعة والمعتمدة في الشركة.

المهام والمسؤوليات الرئيسية :


تركيب وثبيت وإصالح وتعديل وفك وإجراء اإلختبارات للمعدات واألجهزة حسب القواعد والمعايير الفنية المعتمدة في
الشركة وفي مختلف المواقع.



المساهمة في تحليل وتتبع واستكشاف األخطاء والمشاكل الفنية واإلنقطاعات وإصالحها.



القيام بجميع المهام المطلوبة لتشغيل وصيانة المعدات واألجهزة والمحطات حسب األدلة والقواعد الفنية المتبعة ووفقاً
للتوجيهات والتعليمات.



المحافظة على بيئة عمل امنة من خالل اتباع األدلة والقواعد والمعايير والتعليمات واللوائح والقوانيين المنظمة.



المساعدة وتقديم الدعم الفني لألقسام الفنية المختلفة في تتبع وحل المشاكل الفنية.



تنفيذ جميع المهام المطلوبة المتعلقة بتشغيل وصيانة المحطات والوصالت.



المشاركة في أنشطة المسح الميداني إلختيار مواقع جديدة لتقوية التغطية وتحسين جودة اإلشارة لخدمات الشركة.



مد وثبيت وفك وإصالح ولحام وإختبار الكوابل والتوصيالت المختلفة بين المعدات االلكترونية والكهربائية لضمان
مطابقتها للقياسات والمعايير المطلوبة.



المحافظة على نظافة معدات اإلتصاالت وغيرها من المعدات اإللكترونية التي تم إزالتها من مواقع مختلفة إلعادة
تثبيتها في مواقع جديدة.



اختبار وتقييم معدات االتصاالت الجديدة للتأكد من مطابقتها لمعايير ومواصفات الشركة المصنعة والمتفق عليها في
العقود.



توثيق الرسومات والمواصفات ووضع العالمات والملصقات على المعدات والكابالت.



القيام بعمليات التفتيش والتنظيف في المواقع المختلفة للمحافظة على الصحة و السالمة المهنية.



إعداد التقارير الخاصة بالمشاكل التي تواجهه باستمرار وإقتراح طرق لتحسين العمل.



إعداد التقارير الدورية وغيرها من التقارير الضرورية للعمل.



بناء على تكليف من المسؤول المباشر.
القيام بأية مهام ومسؤوليات أخرى تقع ضمن اختصاصه ً

المهارات والمعارف والقدرات المطلوبة :


المعرفة بالعمل الميداني والمفاهيم والممارسات واإلجراءات المتبعة في مجال اإلتصاالت



مهارات استكشاف األعطال وإصالحها (.)Troubleshooting



القدرة على إستخدام األدوات الفنية وأجهزة القياس الكهربائية وااللكترونية المناسبة.



المعرفة بالعمل الميداني والمفاهيم والممارسات واإلجراءات المتبعة في مجال اإلتصاالت.



القدرة على قراءة وتفسير الرسومات والخرائط والمخططات الفنية المختلفة.



المعرفة بانظمة التشغيل وتطبيقاتها في مجال العمل.



المعرفة بالشبكات السلكية والألسلكية.



دقة العمل واالهتمام بالتفاصيل.



القدرة على االنصات والتواصل.



يفضل أن يكون متحصل على دورات أمن وسالمة.



يفضل أن يكون متحصل على دورات في اللحام.



يفضل أن تكون لديه معرفة باللغة اإلنجليزية – مبتدئ.
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المؤهل العلمي المطلوب :


دبلوم متوسط في مجال اإلتصاالت أو ما يعادله.

الخبرة العملية المطلوبة :


سنتين على األقل في المجال.

المواصفات الشخصية المطلوبة :


يقبل العمل في مختلف المدن ،والمواقع النائية ،لغرض تركيب وصيانة المعدات المختلفة.



االنضباط وااللتزام باألنظمة والتعليمات.



القدرة على تحمل ضغط العمل



التعاون والعمل بروح الفريق ومبادر.



ال يخشى المرتفعات.
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