Zostań specjalistą THOR®!

Monter wind w zakresie budowy i modernizacji w Niemczech (m/k)*
Alternatywne nazwy zawodów*: mechatronik, mechanik konstrukcji, metalowiec, ślusarz, elektryk, elektronik

THOR® – ﬁrma specjalizująca się w dostarczaniu wykwaliﬁkowanego personelu. Od 20 lat wspieramy naszych klientów z segmentu techniki instalacyjnej i techniki w budynkach mieszkalnych
i użytkowych – zarówno przy dużych projektach, jak i przy mniejszych inwestycjach. Obecnie
mamy ponad 1000 pracowników, którzy pracują w całych Niemczech. Czy chce Pan/i dołączyć
do THOR®?
Potrzebujemy Pana/ i wsparcia przy:
•
•

prowadzeniu prac montażowych w zakresie

•

budowie szyn prowadzących, drzwi szybowych i kabin

urządzeń windowych

•

montażu elementów szybów windowych, pionowaniu szybów oraz

oddawaniu systemów do eksploatacji z uwzględnieniem

kontroli okablowania

przepisów technicznych

Te cechy charakteryzują idealnego pracownika ﬁrmy THOR®:
•

dyplom potwierdzający kwaliﬁkacje zawodowe jako

•

prawo jazdy kategorii B (mile widziane)

mechatronik, mechanik konstrukcji, metalowiec, ślusarz,

•

gotowość do pracy montażowych

elektryk w dziedzinie budowy maszyn, kursy doszkalające

•

zorientowanie na klienta

w dziedzinie montażu, eksploatacji wind i/ lub kilkuletnie

•

podstawowa znajomość j. niemieckiego

doświadczenie w wymienionych branżach
•

doświadczenie zawodowe, najlepiej w branży wind i
schodów ruchomych

Pakiet pracowniczy THOR®:
•

niemiecka umowa o pracę na czas nieokreślony

•

odzież robocza od engelbert strauss®

•

atrakcyjne wynagrodzenie i dieta

•

indywidualna polskojęzyczna osoba do kontatu, równiez w weekendy

•

do 30 dni urlopu w roku

•

organizacja zakwaterowania na miejscu pracy przez pracodawcę

•

samochód ﬁrmowy z kartą paliwową

•

środki ochrony indywidualnej

•

prawo do niemieckiej emerytury po 5 latach pracy

•

PLUS CARD (status pacjenta prywatnego dla Pana/i oraz rodziny

•

możliwość szkolenia i podnoszenia kwaliﬁkacji w Akademii THOR®

•

dodatki urlopowe i bożonarodzeniowe

•

wysokiej jakości wyposażenie narzędziowe i maszynowe

w niemieckich klinikach partnerskich.)

•

praca w stałych zespołach

•

ﬁrmowe ubezpieczenie emerytalne

•

elastyczne modele pracy

•

nagrody specjalne w sklepie THOR&more

Cieszymy się na Państwa aplikacje!

THOR Industriemontagen GmbH & Co. KG
www.THORmontagen.de

*Nazwa zawodu obowiązuje w równym stopniu dla form żeńskich, męskich i neutralnych.

Osoby do kontaktu: Paweł Łyczywek
numer telefonu: +49 151 / 264 211 19
e-mail: p.lyczywek@THORmontagen.de

