ERATH Betonwerk Betonfertigteile Baustahl GmbH z siedzibą w regionie technologicznym i
przemysłowym w Heilborn-Franken jest sprawnie funkcjonującym przedsiębiorstwem o średniej wielkości.

Nasz obszar działalności:
ERATH Betonfertigteile – produkcja przemysłowa i sprzedaż prefabrykatów betonowych dla
zleceniodawców prywatnych, przedsiębiorstw oraz instytucji komunalnych w zakresie budownictwa
mieszkaniowego i przemysłowego. Oferujemy min. wsporniki betonowe, podciągi, płyty fasadowe, podwójne i
wzmocnione ściany, komponenty sufitowe, schody.
ERATH Stahlhandel und Eisenbiegerei – produkcja przemysłowa i sprzedaż produktów stali budowlanej i
zbrojeniowej. Oferujemy min. nośniki z stali betonowej, konstrukcje stalowe, mat magazynowych i z stali
budowlanej … oraz dużo więcej.

Do wzmocnienia naszego zespołu szukamy na początek na czas
określony na pełnym etacie od zaraz

Zbrojarz schodów betonowych / Monter
prefabrykatów betonowych / Zbrojarz
Twój profil
Samodzielny montaż konstruktowy
prefabrykatów betonowych według rysunków
projektowych (samodzielne wykonywanie
kompletnego zadania)
Ukończona szkoła zawodowa jako zbrojarz
Wieloletnie doświadczenie zawodowe w
betoniarni jako zbrojarz schodów betonowych,
zbrojarz, monter prefabrykatów betonowych,
pracownik prefabrykatów betonowych
Doświadczenie zawodowe w zbrojeniu ławy
fundamentowej i oszalowaniu
Znajomość języka niemieckiego na poziomie
podstawowym
Zdolny do pracy samodzielnej i zespołowej
Niezawodność i odpowiedzialność
Elastyczność i gotowość do pracy

Twoje zadania

Oferujemy
Umowa na 6 miesięcy na podstawie prawa
Niemieckiego jako okres próbny (umowa nie
opiera się na układzie zbiorowym pracy)
Bezpośrednie zatrudnienie w odnoszącym
sukces przedsiębiorstwie bez udziału agencji
pośrednictwa pracy, bez umowy o dzieło
Zakwaterowanie na miejscu pracy na obszarze
firmowym
konstruktywną i przyjemną atmosferę w
zespole
ciekawą, rozmaitą, ambitną i odpowiedzialną
pracę
szanse wykazania się własną inicjatywą i
odpowiedzialnością i rozwoju w zawodzie
Wynagrodzenie odpowiednie do wykonywanej
pracy oraz świadczenia socjalne w Niemczech
(składki na ubezpieczenie zdrowotne,
emerytalne oraz na wypadek bezrobocia)

Samodzielne oszalowania konstruktywnych
prefabrykatów betonowych jak schodów,
wsporników, nośników, płyt balkonowych,
elementów fasadowych
Montaż prefabrykatów zbrojeniowych, zbrojenie
ławy fundamentowej
Betonowanie prefabrykatów betonowych
Opracowywanie powierzchni betonowych
Obsługa maszyn
Obsługa wózków dźwigowych i kranów,
przymocowywanie ciężarów
Kontrola jakości

Jesteś zainteresowany?
To prześlij już dzisiaj swoje podanie z załączonym
życiorysem oraz świadectwami kwalifikacyjnymi i pracy
na adres mailowy:
bewerbung@betonwerk-erath.de
lub drogą pocztową na adres:
ERATH Betonwerk Betonfertigteile Baustahl GmbH
Wehräcker 7
D–74254 Offenau
Wiecej informacji na stronie internetowej:
www.betonwerk-erath.de

Oferujemy zatrudnienie bezpośrednio w naszej firmie na
warunkach niemieckich, bez udziału agencji pośrednictwa
pracy. To oznacza niemiecką umowę o pracę (składki oraz
podatki odprowadzane w Niemczech przez pracodawcę) oraz
atrakcyjne wynagrodzenie.
Prosimy o przesłanie aplikacji wyłącznie w języku
niemieckim, gdyż Państwa dokumenty kierowane są
bezpośrednio do naszego działu personalnego. Wystarczająca
będzie krótka informacja wraz z uproszczonym CV, że
jesteście Państwo zainteresowani danym stanowiskiem,
opcjonalnie jakie warunki pracy Państwa interesują.

