
 
 
 
Neumühler Bauhütte GmbH - це технічно досвідчена команда майстрів у ремеслах покрівельник, 

муляр, тесляр та маляр. У нас працює в середньому 60 чоловік. Наша свідомість керується тим, 

що майстерність - це не товар, а послуга, заснована на здібностях наших співробітників, їх 

знаннях і навичках. Компаньйони компанії переслідують ціль одержати у клієнтів звання 

компетентного, надійного і гідного довіри партнера з високим ступенем охорони праці і якістю 

в будівельних роботах, а також з необхідним дотриманням термінів. Ми пристрасно реалізуємо 

також індивідуальні проекти для будівель під охороною держави і сучасних. 

 

Наші переваги як Вашого нового роботодавця: 

• привабливою винагорода, залежна від продуктивності 
• можливості підвищення кваліфікації та особистого розвитку 
• 5-денний рообочий тиждень 
• 30-денна відпустка 
• захоплюючі та індивідуальні будівельні проекти 
• компанія, підтримуюча сімейне життя 

 

Для підсилення нашої команди ми шукаємо на наступні вакансії: 

Вакансія Завдання Профіль 

Тесляр (ч/ж/і) • Виробництво дерев'яних 
конструкцій, а також монтаж 
готових будівельних 
елементів або ізоляційних 
матеріалів 
• Спорудження та втягування 
настінних покриттів і 
перегородок 
• Збереження історичних 
будівельних матеріалів або 
реконструкція кроквок даху 
та інших будівельних 
елементів з дерева 
• Будівництво, санація і 
реставрація дерев'яних 
будівельних елементів 

• Закінчене професійне 

навчання як тесляр (ч/ж/і), 
столяр (ч/ж/і) або в 
порівнянному ремеслі 
• Зацікавлення захистом  
будівель, як то церкв, замків, 
садиб 
• Ви майстерні 
• Ви мотивовані, надійні і 
маєте незалежний спосіб 
роботи 

Підмайстер покрівельника 
(ч/ж/і) 

• Покриття дахів твердими і 
м'якими покрівельними 
матеріалами 
• Укладання різних 
матеріалів напр. глини, 
бетону, дерева, шиферу, 
металів, бітуму 
• Реконструкція, 
модернізація, технічне 
обслуговування 

• Закінчене професійне 
навчання в якості 
покрівельника 
• Зацікавлення захистом  
будівель, як то церкв, замків, 
садиб 
• Ви майстерні 
• Ви мотивовані, надійні і не 
боїтеся висоти 

Маляр/ Фахівець з • Професійне виконання всіх 
фарбувальних і 

• Закінчене професійне 
навчання як маляр і фахівець 



лакофарбових покрить 
(ч/ж/і) 

лакофарбових робіт у 
приватних і ділових клієнтів 
• Внутрішні та зовнішній 
малярні заходи, такі як 
клейка шпалери, 
шпаклювання, фарбування та 
фасадні роботи 
• Модернізаційні та ремонтні 
роботи будівель під 
охороною держави 
• Документація виконаних 
робіт 

лакофарбових покрить або в 
порівнянному ремеслі 
• Зацікавлення захистом  
будівель, як то церкв, замків, 
садиб 
• Ви майстерні 
• Ви мотивовані, надійні і 
маєте незалежний спосіб 
роботи 

Муляр/ Тинькар / 
Штукатур (ч/ж/і) 

• Підготовчі заходи, 
зведення та захист 
будівельного майданчика, 
компонування, транспорт, 
зберігання та підготовка 
будівельних матеріалів 
• Виробництво бетонних 
сумішів для залізобетонних 
фундаментів, колон, стін, 
стель і сходів 
• а також монтаж збірних 
бетонних елементів 
• Кладка із різних форматів 
каменю, в основному в 
області пам'ятників  
• Зміни стін, арок і склепінь 
• Штукатурні роботи 
(цементна, вапняна, глиняна 
і гіпсова штукатурка) на 
різних поверхнях 
• Ліпна робота з профільною 
тягою, декоративними 
елементами, зліпками і т.д. 

• Закінчене професійне 
навчання з будівництва, як 
муляр, бетонний будівельник 
або в порівнянному ремеслі 
• Зацікавлення захистом  
будівель, як то церкв, замків, 
садиб 
• Ви майстерні 
• Ви мотивовані, надійні і 
маєте незалежний спосіб 
роботи 

Столяр (ч/ж/і) • Виробництво дерев'яних 
конструкцій і монтаж готових 
компонентів 
• Виробництво меблів, 
дверей, вікон 
• Обслуга верстата для 
деревообробки 
• Збереження історичних 
будівельних матеріалів або 
санація дерев'яних 
будівельних елементів 
• Будівництво, санація і 
реставрація дерев'яних 
будівельних елементів 
• Обробка та переробка 
деревини 

• Закінчене професійне 

навчання як столяр (ч/ж/і), 
тесляр (ч/ж/і) або в 
порівнянному ремеслі 
• Зацікавлення захистом  
будівель, як то церкв, замків, 
садиб 
• Ви майстерні 
• Ви мотивовані, надійні і 
маєте незалежний спосіб 
роботи 

 



Ви зацікавлені? 
Тоді надішліть нам свою заяву електронною поштою на info@nbh-gmbh.de. Ми 
приймаємо заяви також поштою або особисто.  
Ваші контактні особи - Йорг Нагель і Андреас Лессмейстер. 
Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з Вами! 
 
 
Контакт:  
 
Neumühler Bauhütte GmbH 
Vor dem Wittenburger Tor 6 
19057 Schwerin 

+49 (0) 385 200 385 70 
info@nbh-gmbh.de 
www.nbh-gmbh.de 

mailto:info@nbh-gmbh.de

