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Oferta pracy - szczegóły
Stanowisko: STARSZY MONTER / MONTER SYSTEMÓW OGRZEWANIA, SANITARNYCH I

WENTYLACYJNYCH (HVAC)

Numer: 10000-1143676627-S

Dodane przez: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

WARUNKI PRACY I PŁACY

Miejsce pracy: Helmholtzstr. 2 – 9, 10587 BERLIN, Niemcy

Informacje o
lokalizacji:

miejsce oddelegowania

Przyczyna
oddelegowania:

Praca na terenie: Helmholtzstr. 2-9, 10587 Berlin, Charlottenburg, Berlin,
Deutschland Hannover, Niedersachsen, Deutschland Dresden, Sachsen, Deutschland
Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland Rostock, Mecklenburg-Vorpommern,
Deutschland

Zakres
obowiązków:

•Samodzielne kierowanie i realizacja projektów z dziedziny systemów ogrzewania,
sanitarnych i wentylacyjnych (HVAC). •Zarządzanie zespołem montażystów
firm podwykonawczych. •Kontrola kosztów, terminowości i rezultatów pracy.
•Prowadzenie dokumentacji, raportowanie. •Uczestnictwo w naradach z klientami i
prowadzenie narad z firmami podwykonawczymi.

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas nieokreślony

Praca tymczasowa
oferowana przez
agencję:

NIE

Wymiar etatu: nie dotyczy

Liczba godzin
pracy w tygodniu:

40

Inne informacje
(informacje
o systemie i
rozkładzie czasu
pracy):

Istnieją 2 możliwości systemu pracy: - 10 dni pracy na budownie i 4 kolene dni wolne
lub - 5 dni pracy na budowie i wolny weekend

Wynagrodzenie
brutto:

od 2 500 EUR

Wysokość
wynagrodzenia
netto:

System
wynagradzania:

Czasowy ze stawką miesięczną

Premie: brak danych

Dodatkowe
świadczenia:

Wynagrodzenie od 2500 do 3000 euro brutto miesięcznie- wysokość uzależnione
od doświadczenie. Pracodawca zapenia dodatakowe ubezpiecznie emerytalne w
zakładzie pracy, wsparcie rozwoju zawodowego, regularny udział w szkoleniach
podnoszących kwalifikacje oraz udział w zróżnicowanych i ciekawych projektach w
dynamicznym otoczeniu. Pracodawca zapewnia i opłaca zakwaterowanie- najczęsciej
na kwaterze w pokoju 1 osobowym. Isteniej możliwość użytkowania samochodu
służbowego. Zatrudnienie na pełny etat z ubezpieczeniem społecznym, bezpośrednio
w niemieckiej firmie, bez pośrednictwa agencji pracy tymczasowej.

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych

Zapewnienie wyżywienia: NIE Zatrudnienie od zaraz:

Zapewnienie zakwaterowania: NIE Pracodawca pokrywa koszt przejazdu do
Polski:

NIE

WYMAGANIA

Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe 4-letnie, budowlane

Znajomość języków obcych: niemiecki, w mowie - dobry, w piśmie - dobry

Pozostałe wymagania:

Inne wymagania: •Wykształcenie kierunkowe jako technik, mistrz lub
inzynier. •Doświadczenie zawodowe w pracy jako starszy
montażysta lub kierownik budowy. •Dobra znajomość
systemów ogrzewania, sanitarnych i wentylacyjnych
(HVAC) będzie dodatkowym atutem. •Zorientowany na
klienta sposób pracy. •Gotowość do realizacji projektów
wyjazdowych. •Dobra znajomość jęz. niemieckiego.
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DANE PRACODAWCY:

Pracodawca: ESA Energy Services GmbH & Co. KG

Krótki opis
działalności
gospodarczej:

ESA Energy Services GmbH & Co. KG to posiadający ugruntowaną pozycję na rynku
niemieckim interdyscyplinarny zespół inżynierów, projektantów branżowych i
rzeczoznawców budowlanych. Głównym obszarem działania firmy jest planowanie
i realizacja kompleksowych projektów budowlanych i modernizacji, zwiększających
efektywność energetyczną budynków. Integracja procesów planowania technicznego
wyposażenia budynku i zagadnień architektonicznych umożliwia nam proponowanie
rozwiązań możliwych do osiągnięcia wyłącznie jak rezultat optymalnej współpracy
fachowców z różnych dziedzin.

Nr KRAZ:

Sposób
aplikowania:

bezpośrednio do pracodawcy

Adres: ESA Energy Services GmH & Co.KG Personalabteilung Helmholtzstraße 2-9 10587
Berlin Tel:0307554974-70 www.esa-energy.de

Osoba do kontaktu:

Numer telefonu:

E-mail:

Język aplikacji: niemiecki, polski

Wymagane
dokumenty:

CV

Sposób kontaktu /
przekazania
dokum.:

Dokumenty aplikacyjne proszę wysłać drogą elektroniczną na adres:
m.czajkowska@esa-energy.de lub pocztą tradycyjną ESA Energy Services GmH &
Co.KG Personalabteilung Helmholtzstraße 2-9 10587 Berlin Tel:0307554974-70

Dodatkowe
informacje
dotyczące
aplikowania:

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na
wybrane oferty.

POZOSTAŁE DANE:

Liczba miejsc pracy: 5 Przeznaczone wyłącznie dla osób
zarejestrowanych w urzędzie pracy:

NIE

w tym dla niepełnosprawnych: 0 Przeznaczone dla osób
niepełnosprawnych (finansowanie z
PFRON):

NIE

Data dodania: 31.05.2016 Możliwe przekazanie do realizacji przez
inny PUP:

NIE

Data aktualizacji: 09.06.2016 Data udostępnienia na portalu
Europejskich Służb Zatrudnienia:

Data ważności: 30.06.2016

W przypadku zagranicznych ofert pracy umowa z zagranicznym pracodawcą jest, co do zasady, zawierana zgodnie z prawem
obowiązującym w kraju zatrudnienia. Wszystkie roszczenia odnośnie warunków wynikających z umowy można kierować do odpowiedniego
sądu w kraju zatrudnienia. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy, Ochotnicze Hufce Pracy oraz
podmioty akredytowane do prowadzenia pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES w Polsce, nie mogą pośredniczyć ani reprezentować
poszkodowanego w sądzie kraju zatrudnienia, w przypadku zaistnienia sporu z pracodawcą zagranicznym.


