Witamy w Grupie ENEVA
Jesteśmy uznanym i sprawdzonym partnerem technologicznym dla globalnych operatorów telekomunikacyjnych,
energetycznych, operatorów telewizji kablowych oraz producentów urządzeń telekomunikacyjnych.
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Operacyjnie działamy na terenie całego kraju - Centrala Spółek mieści się w Warszawie.
Warszawie Posiadamy biura
regionalne w Gdańsku, Gdyni, Słupsku,
Słupsku Olsztynie, Elblągu, Toruniu, Płocku, Koninie, Łodzi i Tarnowie
oraz kilkadziesiąt baz technicznych,
technicznych a także sieć magazynów.
Zatrudniamy łącznie ponad 1000 pracowników na stanowiskach operacyjno-technicznych,
technicznych, specjalistycznych
oraz administracyjnych, posiadających
posiadający wszechstronną wiedzę i umiejętności pozwalające na wykonywanie
różnorodnych usług opartych na najnowocześniejszych
najnowocz
technologiach.
Dysponujemy flotą ponad 750 samochodów oraz posiadamy własne ekipy inwestycyjne,
inwestycyjne wyposażone
w wysokiej klasy specjalistyczny sprzęt: koparki, HDS-y, podnośniki samochodowe, przeciski, spawarki
i wdmuchiwarki światłowodowe.
podwykonawczymi
Współpracujemy z ponad 150 sprawdzonymi firmami podwykonawczymi.
Pracujemy w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania, oparty na Systemie Zarządzania Jakością zgodnie
z normą PN-EN ISO 9001:2009 i Systemie Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą PN-EN ISO
14001:2005.
ENEVA łączy wieloletnie doświadczenie i fachową wiedzę zgromadzone przy realizacji wielu różnorodnych
i o szerokiej skali projektów inwestycyjnych i utrzymaniowych z odważnym i innowacyjnym spojrzeniem
w przyszłość.

Nasza działalność
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Projektowanie, budowa, instalacje i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych miedzianych, światłowodowych
i radiowych na rzecz globalnych operatorów telekomunikacyjnych oraz operatorów telewizji kablowych.
kablowych
Współpraca z globalnymi dostawcami sprzętu telekomunikacyjnego
telekomunikacyjnego w zakresie modernizacji i wymiany
urządzeń przesyłowych na stacjach bazowych GSM oraz utrzymanie urządzeń infrastruktury telefonii mobilnej.
mobilnej
Specjalistyczne usługi dla globalnych operatorów energetycznych w obszarze dystrybucji – budowa,
modernizacja, remonty i eksploatacja sieci napowietrznych i kablowych średniego i niskiego napięcia,
modernizacje stacji SN/nN na potrzeby AMR,
AMR montaż i instalacje kontenerowych oraz słupowych stacji
transformatorowych SN/nN (15/0,4Kv), przeglądy
p
i remonty wyłączników/rozłączników na napięcie 110kV,
30 kV, 15Kv., realizacje
ealizacje umów przyłączeniowych linii napowietrznych i kablowych i wiele innych.
Przeglądy, konserwacja oraz modernizacja elementów sieci i urządzeń telekomunikacyjnych stacjonarnych
i mobilnych,, wież i masztów telekomunikacyjnych wraz z pełnym oprzyrządowaniem.
Instalacja dostępów abonenckich we wszystkich technologiach - FTTH, transmisja radiowa i kablowa, VoIP.
Instalacja urządzeń abonenckich: modemy,
modemy routery, terminale, centrale telefoniczne.
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Budowa sieci telekomunikacyjnych we wszystkich technologiach (sieć miedziana, sieć światłowodowa,
radiowa). Opracowanie koncepcji inwestycji oraz sporządzanie pełnej dokumentacji projektowo
- kosztorysowej.
Usługi utrzymania sieci i urządzeń mobilnych.
Modernizacja i wymiana anten i urządzeń przesyłowych dla systemów infrastruktury telefonii komórkowej.
Instalacja systemów LTE.

Praktyki zawodowe
Jako firma przykładająca dużą wagę dla szkoleń pracowniczych oraz prawidłowego wdrażania swoich
nowych pracowników do pracy chętnie uczestniczymy również w prowadzeniu praktyk zawodowych
dla uczniów techników, szkół zawodowych, liceów profilowanych, szkół wyższych kierunkowych, itp.
Naszą największą grupę pracowników stanowią osoby zatrudnione na stanowisku Telemontera.
Uczniowie, którzy interesują się nowinkami technicznymi, mają podstawową wiedzę na temat usług
telekomunikacyjnych, posiadają zdolności techniczne, mogą liczyć na nasze wsparcie w praktycznym
poznawaniu zawodu Telemontera. Podczas praktyk zawodowych uczymy podstawowych zagadnień
monterskich, pokazujemy na czym polega praca przy usuwaniu usterek na sieci, angażujemy
praktykantów w różne działania w naszych oddziałach.
Praktyki odbywają się pod okiem doświadczonych pracowników firmy ENEVA, którzy chętnie i w
interesujący sposób pokażą na czym polega praca Telemontera oraz wprowadzą uczniów w świat
usług telekomunikacyjnych, co może zaprocentować w przyszłości w ich karierze zawodowej.
Nie wykluczamy podjęcia dalszej współpracy z najzdolniejszymi praktykantami.

