Пропозиція робочого місця
Технік з електроніки енергетичних та інженерних систем
будівель (ч/ж/і)
HSE Haustechnik GmbH, як компанія середнього бізнесу з понад 230 співробітниками, є
найбільшою компанією з надання послуг інженерного обладнання будівель у
Мекленбурзі-Передній Померанії і більше 25 років працює у Північній Німеччині як
постачальник комплексних будівельних послуг з опалення, вентиляції, сантехніки,
електротехніки і контрольно-вимірювальні приладів та технології автоматичного
управління з філією в Гамбурзі.
Наша компанія разом зі своїми співробітниками поставила собі за мету планувати і
впроваджувати будівельно-технічні системи ефективно, сучасно і клієнтоорієнтовано.
Для того щоб досягти поставленої мети, потрібні мотивовані і компетентні
співробітники. Будь то слюсар-монтажник, планувальник, майстер або інженер - почніть
разом з нами перспективну та успішну кар'єру в успішній компанії, що надає
будівельно-технічні послуги - у нашій штаб-квартирі в Гадебуші або в нашій філії в
Гамбурзі.
Ваші завдання:
• Монтажні роботи на будівельних майданчиках у теріторіальному районі м.Гамбург
• структурована робота в команді або самостійно
• монтаж електричного та низьковольтного обладнання
• робота на великих і малих будівельних майданчиках
• робота згідно плановому завданню або за інструкцією
• вся діяльність в рамках технічного обладнання
Що ми від Вас очікуємо:
• успішно закінчене навчання на техніка з електроніки енергетичних та інженерних
систем будівель або порівнянне навчання
• бажано з професійним досвідом
• готовність до технічних змін та подальшого навчання
• водійські права класу В
• самостійний спосіб роботи і почуття обов'язку
• майстерність і фізичну стійкість
• точність, надійність та ініціативність
• добрий зовнішній вигляд і дружнє поводження з нашими клієнтами
• здатність до спільної роботи
Що ми пропонуємо:
• сімейну компанію
• корпоративні та спортивні заходи
• знижки для співробітників, пенсійна схема компанії та капіталоутворюючі нарахування

• особисте спорядження інструментами та спецодягом
• підвищення кваліфікації на майстра або техніка
• можливості для просування до посади бригадира або керівника будівництва

Початок роботи по домовленості
Трудовий договір без обмеження строку дії
Якщо у Вас виникли додаткові питання, то звертатися, будь ласка, до нас.
Телефон 03886 3880-0
Ми з нетерпінням чекаємо на Вашу заявку на електронну пошту:
personal-hse@hse-gadebusch.de
або по пошті:
HSE-Haustechnik GmbH
Personalabteilung
Schweriner Straße 78
19205 Gadebusch

