
 

Dyspozytor w Centrum Analizy Danych 

Centrum Analiz Danych w naszej firmie to komórka głównie sprawuje nadzór nad procesem detekcji i 
weryfikacji pożarów. Jest to zespół dziesięciu osób, które pracują na zmianę w dzień i w nocy i kontrolują 
detekcję ze wszystkich instalacji na całym świecie. Najwięcej kamer i detektorów mamy zainstalowanych w 
Polsce, ale także w Indonezji, Australii, Brazylii, Kanadzie oraz USA - zatem CAD to bardzo ważny zespół.  Jeśli 
nie boisz się odpowiedzialnej pracy zmianowej to aplikuj.  

Co będzie w zakresie Twoich obowiązków? 

Będziesz analizował dane przychodzące z automatycznego systemu do wykrywania pożarów i na ich 
podstawie podejmował odpowiednie decyzje. Nasz system automatycznie generuje i przesyła dane 
opisowe, zdjęcia oraz mapy, a Ty na ich podstawie określasz, czy informacje o zagrożeniu są prawdziwe.  

Czego od Ciebie wymagamy? 
• biegłej obsługi komputera (przeglądarka internetowa, pakiet biurowy Office) 
• dobrej obsługi telefonów i tabletów z system operacyjnym Android oraz iOS 
• gotowości do pracy w systemie zmianowym (dyżury dzienne i nocne) 
• spostrzegawczości 
• skrupulatności 
• Język angielki przyda się ale nie jest obowiązkowy. (Jeśli znasz angielski to język polski też nie jest 

obowiązkowy :-) 

Co możemy Ci zaoferować?  
• Elastyczne godziny pracy 
• Ciężką pracę ale za odpowiednie wynagrodzenie 
• Nie ma nudy ale oferujemy Ci spokojną atmosferę w pracy 
• Wszelkie potrzebne narzędzia: komputer, telefon 
• opiekę medyczną abyś był zdrowy 
• kartę MulTsport abyś był aktywny  

Jesteś zainteresowany? Wyślij nam swoje CV i list motywacyjny na e-mail biuro@smokedsystem.com  

W CV proszę zawrzeć klauzulę:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu 
rekrutacji 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).  
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