Industrie- und Handelskammer Südthüringen

Informacje dla przyszłych pracowników
Dane firmy
Nazwa firmy

Hausemann sp. z o.o.

Straße Nr.

Schützenstr. 3

PLZ Ort

98527 Suhl

Ansprechpartner

Herr Noppe/ Herr Kührt

Telefon-Nr.

03681-8921 0

Fax-Nr.

03681-8921 25

Email-Adresse

info@hausemann-montagebau.de

Website

www.hausemann-montagebau.de

Krótki opis firmy

Firma Hausemann jest średniej wielkości firmą rodzinną o zasięgu krajowym. Od 1991 roku działa
z powodzeniem w budownictwie przemysłowym i handlowym. Jej obszar działalności obejmuje
pokrycia i struktury dachowe oraz ścienne ze stali i aluminium, produkcję krawędzi i elementów
specjalnych, jak również planowanie, produkcję i montaż struktury budynków, zwłaszcza metalowych
fasad i dachów.

Wymagania odnośnie zatrudnienia
Proponowany dział
zatrudnienia

Montażownia, hala fabryczna

Funkcja

Monter struktur budowlanych, Metalowiec specjalizujący się w technologii konstrukcyjnej.

Opis działań i zadańUst Ustawianie konstrukcji, zabezpieczeń; Budowanie rusztowań; Cięcie i obróbka blach;
do wykonania
Odczytywanie projektów, schematów i rysunków technicznych; Dobór sprzętu, maszyn
i materiałów budowlanych; Dokonywanie wgłębień, połączeń i zakończeń; Produkcja
elementów budowlanych i pre-montaż; mocowanie gotowych elementów budowlanych,
standardowych części i gotowych konstrukcji oraz akcesoriów; Montaż końcowy konstrukcji
ruchomych metalowych; Dokonywanie przeglądów i konserwacji; Montaż izolacji elementów
mocujących , mocowanie; Dokumentowanie wyników pracy.

Profil pracownika
Stażysta

Preferowane kwalifikacje

Pracownik wykwalifikowany

Wykształcenie średnie

Pracownik niewykwalifikowany
z doświadczeniem zawodowym

Wymagany staż pracy

NIE x

Szczególne wymagania

• Możliwość i gotowość montażu na wysokościach • Noszenie odzieży ochronnej
• Praca na zewnątrz oraz w halach zakładowych

Znajomość języków(w załączniku)
Niemiecki
Angielski
Angielski komunikacyjny

Europejskie poziomy kompetencji językowych, co najmniej:
A1 □ A2 □ B1 X B2 □C1 □ C2 □
A1 □ A2 □ B1 □ B2 □ C1 □ C2 □
□
—

Prawo jazdy

Oczekiwania w stosunku
do pracowników

TAK x mile widziane
Umiejętność pracy w zespole, niezawodność, odporność na stres.
Doświadczenia jako pracownik na budownictwie lub metalowej konstrukcji
są dodatkowym atutem

Stażysta

Ramowe warunki
zatrudnienia
Godzinowy plan pracy

Dodatkowe informacje

Specjalista

Ilość dni pracy w tygodniu: 5

Ilość dni pracy w tygodniu: 4-5

Ilość godzin pracy w tygodniu:40

Ilość godzin pracy w tygodniu:40

Dzienna ilość godzin pracy: 8h

Dzienna ilość godzin pracy: 8-10h

Praca w systemie zmianowym: NIE

Praca w systemie zmianowym: NIE

Praca w weekend: NIE

Praca w weekend: NIE

Inne:

Inne: Montaże na terenie Niemiec

KoszKoszty noclegów są ponoszone przez nas
Zakwaterowanie w hotelu robotniczym.
Dodatkowo: Koszty 96.00 € za tydzień,
Połączenie autobusem
-bezpłatne korzystanie z pojazdów służbowych
–możliwe zmiany lokalizacji

