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Profil společnosti

přední krajský poskytovatel internetových a hlasových služeb
na trhu od roku 1996
specializujeme se na připojení k internetu, telefonování, 
hostingové služby a bezpečnostní řešení
budujeme vlastní optickou přístupovou síť
na území Zlínského kraje provozujeme 90 přístupových bodů
bezdrátové sítě
disponujeme vlastní přístupovou sítí v pásmu 3.5 GHz
jsme členem sdružení NIX.CZ
od roku 1999 vyvíjíme vlastní softwarový produkt WebSystem
hlavní uzly sítě: Praha a Zlín
40 zaměstnanců ve Zlíně
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Mapa sítě
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Poskytované služby

Připojení k internetu

pevné přes vlastní optickou síť
pevné přes pronajaté ethernetové okruhy v celé ČR
bezdrátové přes vlastní síťve volných pásmech 2.4 GHz,  
5 GHz a 10.5 GHz
bezdrátové přes vlastní síť v licenčním pásmu 3.5 GHz
pevné přes sítě kabelových operátorů
vlastní ADSL v celé ČR
hotspotová služba mojeWiFi.net
vytáčené v celé ČR
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Poskytované služby

Hlasové služby

telefonování přes internet – AVONET VoIP

Zabezpečení sítě a ochrana dat

Mail antivir, Mail antispam
Hardwarové routery
AVONET Internet Server (Linux Debian)
Virtuální privátní síť
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Poskytované služby

Další služby

Registrace domén 
Poštovní služby (Mailbox, webmail)
Webhosting 
FTP Hosting
Server Housing
Provoz informačních serverů

www.zlin.cz
www.luhacovice.cz

Reklama na internetu



8

WebSystem®
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Vaše nové pracovní místo 
je blíž, než si myslíte!
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AVONET jako zaměstnavatel nabízí

možnost uplatnění pro absolventy i špičkové odborníky 
zázemí stabilní firmy s dvanáctiletou tradicí
přístup k nejnovějším technologiím 
špičkové technické zázemí
možnost dalšího rozvoje profesních znalostí a dovedností
profesní růst pro ty nejlepší
zaměstnanecké benefity
atraktivní nekuřácké prostředí sídla firmy v centru Zlína
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Možnost uplatnění pro absolventy i špičkové
odborníky

Mezi našimi zaměstnanci přivítáme: 
internetové specialisty
systémové inženýry
pracovníky technické podpory
obchodní reprezentanty
programátory
projednávače výstavby sítě
webdesignery a 
HTML kodéry

http://kariera.avonet.cz
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Zázemí stabilní firmy s dvanáctiletou tradicí

Firma působí na místním trhu telekomunikací už od roku 1996 a nabízí svým 
zákazníkům široké spektrum služeb. AVONET je nejen díky svému výraznému logu, 
ale hlavně zásluhou vysoké kvality nabízených produktů v povědomí široké
veřejnosti, což výrazně přispívá k atraktivitě firmy coby zaměstnavatele. 

Díky využívání těch nejmodernějších informačních technologií a neustálého 
sledování nejnovějších trendů v telekomunikacích zvyšuje AVONET neustále svou 
konkurenceschopnost v rámci trhu, kde je dlouhodobě schopen se prosadit mezi 
velkými konkurenčními společnostmi. 

A jsme si vědomi toho, že jsou to právě zaměstnanci, kteří nám výraznou měrou 
pomáhají naplňovat naše vize a plány, proto je naší snahou vybrat ty nejlepší.
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Přístup k nejnovějším technologiím a špičkové
technické zázemí

Abychom dlouhodobě udrželi krok s konkurencí, orientujeme se na sledování
nejnovějších trendů v telekomunikacích, na jejichž základě pořizujeme pro naše 
zaměstnance špičkové technické vybavení, pomocí něhož jsou schoni dosahovat co 
nejlepších pracovních výsledků a efektivně plnit zadané úkoly.
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Možnost dalšího rozvoje profesních znalostí a 
dovedností

V rámci zvyšování efektivity odváděné práce a rovněž pro dosažení co nejlepší
konkurenceschopnosti našich zaměstnanců na trhu práce jim umožňujeme 
navštěvovat odborně zaměřená školení a semináře, a to v rámci pracovní doby a 
pokud je to možné v prostorách firmy.

A nezapomínáme ani na naše nováčky, kterým se po jejich nástupu do zaměstnání
dostane kvalitního zaškolení do problematiky, kterou se budou v rámci své pracovní
náplně zabývat.
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Profesní růst pro ty nejlepší

Ti nejlepší z našich zaměstnanců se mohou díky svým výborným pracovním 
výsledkům, nově nabytým zkušenostem a znalostem ve firemní hierarchii posunout 
výš, garantujeme jim kariérní postup, provázený prestiží a odpovídajícím finančním 
ohodnocením. 
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Zaměstnanecké benefity

Součástí péče o naše zaměstnance je rovněž systém nefinančních benefitů, jako 
jsou zaměstnanecké tarify na internet a telefonování, stravenky, možnost návštěvy 
vybraných sportovišť a kulturních akcí. Do budoucna bychom rádi výčet 
zaměstnaneckých benefitů doplnili o další položky podle zájmu našich 
zaměstnanců..
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Atraktivní nekuřácké prostředí sídla firmy 
v centru Zlína

AVONET sídlí v budově hotelu Ondráš na Kvítkové ulici přímo v centru Zlína. 

Zaměstnanci pracují v moderně zařízených kancelářích s nejmodernějším 
technickým vybavením, pracoviště je přísně nekuřáckým prostředím. 

Nespornou výhodou je nastavení
režimu pružné pracovní doby, která
zaměstnancům dává prostor vyřídit 
si soukromé záležitosti před 
začátkem nebo po ukončení základní
pracovní doby.
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AVONET, s.r.o.
Kvítková 4323, 760 01 Zlín
+420 575 575 575
+420 603 AVONET
kariera@avonet.cz

http://kariera.avonet.cz

Děkujeme Vám za pozornost


