
Оголошення про вакансію                    

      

 

Будівельний механік / слюсар по металу для виробництва 

алюмінієвих вікон (ч/ж/і) 
 

Будучи середнім підприємством з 30 співробітниками, Warnow Metall GmbH є однією з 

провідних компаній з виробництва металоконструкцій у Мекленбурзі-Передній 

Померанії і вже 25 років працює як виробник вікон, дверей та фасадів з системним 

провайдером Schüco на території північної Німеччини. 

 

Компанія поставила собі за мету разом зі своїми працівниками планувати та 

впроваджувати в будівлях найсучасніші, орієнтовані на вимоги клієнтів вставні 

елементи. Для досягнення цієї мети нам потрібні мотивовані та компетентні 

співробітники. Тому розпочніть Вашу перспективну та успішну кар'єру разом з нами в 

якості слюсаря в успішній компанії з виробництва металоконструкцій. 

 

Ваші завдання: 

 Виробництво вікон, дверей, фасадів з алюмінію (Schüco) 

 структурована робота в команді або наодинці 

 робота згідно планових завдань або за інструкцією 

Що ми від Вас очікуємо: 

 Успішно завершене навчання на слюсара по металу або аналогічне навчання 

 бажано з досвідом роботи 

 готовність до технічних змін та подальшого навчання 

 німецьку мову на рівні спілкування (2 співробітники компанії розмовляють 

російською мовою і можуть надати лінгвістичну підтримку) 

 водійське посвідчення класу B було б корисним для поїздок до місця роботи 

 незалежний стиль роботи та обов'язковість 

 майстерність і фізичну витривалість 

 точність, надійність та ініціативність 

 приємний вигляд і доброзичливу взаємодію з колегами 

 вміння працювати в команді 

Що ми пропонуємо: 

 Компанію з особистим керівництвом  

 особисте спорядження інструментами та робочим одягом 

 подальше навчання та підвищення кваліфікації 



Чвси роботи: Пон.-чет. 7:00-16:30 ч. вкл. ½ г. сніданок і ½ г. обід 

п`ят. 7:00-13:30 г. вкл. ½ г. сніданок 

 

Робочий 

договір 

безстроковий 

 

Будь ласка, звертайтися до нас, якщо у Вас виникнуть додаткові запитання. 

Контактова особа: пан Вайт Унтершпан (Dipl. Ing. (FH) Veit Unterspann)/ директор 

телефон:  038207-7506-0 

 

Ми з чекаємо на Вашу заявку на електронну пошту: 

info@warnow-metall.de 

або поштою: 

Warnow Metall GmbH 

Rostocker Straße 8A 

18059 Pölchow 
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