Bli med på laget!

– Sammen får vi verden til å kommunisere

Hvem er vi?
Vi er Fredrick og Stian. Etter at vi var ferdig med
skole og hadde arbeidet som elektromontører,
valgte vi i 2004 å starte for oss selv, og startet opp
et firma innen Ekom. Vi ville gjøre en forskjell, og
fant tidlig ut at ekomfaget åpnet spennende mulig
heter innen telekommunikasjon.
Vi så mulighetene innenfor dette feltet, som blir
mer og mer viktig, både for samfunn og privatper
soner. Viktige samfunnskritiske oppgaver avhenger
av et godt nett, både på kvalitet og vedlikehold.
Det vi fort lærte, var at alle snakker sammen via
telekommunikasjon. Dette omfatter mobiltelefoni,
bredbånd, trådløst bredbånd, fasttelefoni og nyere
online-baserte kommunikasjonstjenester.
Med andre ord, tjenester vi alle bruker til daglig.
Siden den gang har det bare gått èn vei, oppover.
Vi har sammen skapt en solid, trygg og fremtidsrettet
arbeidsplass, og framtidsutsiktene ser ut til at
det vil bli videre vekst i både bransjen og firmaet.

Vil du bli med på reisen?

Hva gjør en telekommunikasjonsmontør?
• Vi leverer telekommunikasjon,
automatisering og datainstallasjoner.
• Vi leverer fremtidsrettede løsninger.
• Vi tar stolthet i å levere løsninger
som er bygget for å vare.
• Vi utfører alle oppdrag med
driftssikkerhet og kvalitet,
uansett størrelse.
• Vi kan alltid levere kundens
tekniske ønsker.
• Vi dekker et samfunnskritisk behov,
alle må kunne snakke sammen.
• Vår autorisasjon gir oss mulighet til
alle oppdrag innen Ekom.
• Vi får verden til å snakke sammen!

Behovet for kommunikasjon
vil aldri ta slutt, vi er derfor
sikret et stabilt og trygt
yrkesliv med gode vilkår!
Bli lærling! Uten lærlingen stopper Norge!

– En fremtidig arbeidsplass?
Vi skal ikke legge skjul på det, vi trenger flere
dyktige kolleger som er villige til å bli med på
utviklingen som foregår i bransjen. Når vi startet
med dette, så vi kanskje ikke for oss at dette skulle
ta slik av som det har gjort. Men det har det altså
gjort, og det er kjempemoro! Ingen dager er like,
og variasjonen av arbeidet innenfor data og elek
tronikk gjør arbeidsdagene veldig givende.
Faget er hele tiden i utvikling, og det er mange
muligheter for personlig læring og utvikling.
Men finner man noe i yrket som passer en bedre
enn andre ting, så kan man også jobbe stabilt
med det man trives med. Det er med andre ord en
trygg fremtid for fremtidens telekommunikasjons
montører.
Men, du må være villig til å stå opp morgenen og
bidra, du også. Siden du allerede har lest så langt,
har du tatt det første steget, og da er du godt på
vei. Håper våre veier krysses.

SE VIDEOEN HER

Hvordan blir jeg
telekommunikasjonsmontør?
Haugaland og Sunnhordland opplæringskontor
for elektrofag (HSO) tilrettelegger opplæringen
av fagarbeidere innen utdanningsramme
Elektrofag iht. opplæringsloven.
HSO er den lokale kontakten innen elektrofag
som på vegne av medlemsbedriftene og lærlin
gene fungerer som rekrutteringshjelp og kilde
for nyttig informasjon og praktisk hjelp.
Utdanningsløpet for telekommunikasjons
montør er 2 år på skole og 2,5 år i bedrift.
Les mer på HSO sine nettsider:
www.hso-elfag.no
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Prosjektledelse / ITB-koordinator
Styresystem / Smarthus løsninger
Audio / Video installasjoner
Adgangskontroll / Kamera / alarm
Installasjon og drift av:
Nettverk / WiFi anlegg
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