Пропозиція робочого місця
Інженер підземного будівництва / технік підземного будівництва (ч/ж/і)
HTG Hoch- und Tiefbau Gadebusch GmbH пропонує інноваційні будівельні проекти з одного джерела. Як
сімейний бізнес під керівництвом власника, з головним офісом в Гадебуші на північному заході
Мекленбурга та філією в Гамбурзі-Єнфельді з понад 200 співробітниками, ми розвинули великий досвід,
особливо в будівництві під ключ, і будуємо об‘єкти переважно в Гамбурзі і по всій півночі. Наші
будівельні проекти варіюються від житлових, офісних та готельних будівель, гуртожитків, а також театрів
та музеїв до будівель промислового призначення. Захоплюючі завдання у нас гарантовані - в середовищі
великих будівельних майданчиків ми працюємо за сучасними стандартами якості з найсучаснішими
технологіями будівництва як сильна команда з незліченної кількості відмінно підготовлених учасників
проекту.
Станьте частиною цієї команди в якості інженера підземного будівництва / техніка підземного
будівництва (ч/ж/і) на наших будівельних майданчиках, в основному в районі Гамбурга.

Ваші нові завдання:






ретельне виконання всіх необхідних всіх необхідних типових професійних дій
насамперед, облаштування будівельних майданчиків, а також ручне та механізоване
спорудження і засипання котлованів та траншей.
прокладання комунікацій (газ, водопостачання та водовідведення, електрика).
Ви відповідаєте за відновлення поверхонь (бітум, бруківка та покриття), а також за будівництво
прибудинковиха територій та під'їздів до будівель.
під час роботи Ви керуєте та експлуатуєте будівельне обладнання та машини, такі як колісні
навантажувачі або міні-, мобільні та гусеничні екскаватори.

Ми очікуємо від Вас:






Ви змогли закласти основи, закінчивши відповідне професійно-технічне навчання за фахом
техніка підземного будівництва або, як альтернатива, здобувши кілька років відповідного
досвіду роботи в галузі будівництва, садівництва та ландшафтного дизайну або як будівельник
трубопроводів
Ви знайомі з особливостями роботи на великих будівельних об'єктах зі своєї попередньої
діяльності
Ретельність та обережність по відношенню до будівельної техніки, яку Ви експлуатуєте та
контролюєте, є для Вас само собою зрозумілим.
Ви володієте загальною мастерністю та командним духом, і навіть фізично важка робота не
стримує Вас.

Що Ви можете очікувати:
•
•
•

•
•
•

Ви шукаєте довгострокове співробітництво? Так само і ми! Саме тому ми наймаємо Вас на
роботу без обмеження строку - без "якщо" і "але".
Стрибок в глибоку криницю? Не з нами, тому що ми надаємо великого значення доброго
введення в оволодіння працею.
Оскільки ми знаємо, що будівельним проектом не можна керувати самотужки, ми процвітаємо
завдяки хорошій співпраці. Наші співробітники допомагають один одному - навіть з інших
відділів.
Ми переконані, що застій не тільки на будівельному майданчику шкодить. Ось чому ми
знаходимо способи підтримати Вас у підвищенні кваліфікації – будь то часом чи грошами.
Ми пишемо історії успіху не тільки у будівництві, але і у побудові кар'єри.
Перевага компанії, керованої власником - рішення виносяться швидко, але носять
довгостроковий характер

•

При всій роботі, пов‘язаній з великими будівельними проектами, необхідно також при нагоді
святкувати. Саме тому ми регулярно організовуємо міроприємства для всієї команди і як
команда беремо участь у спортивних заходах.

Ви маєте ще питання? Тоді звертайтеся до нас.
Тел. 03886 3851-0
Ми чекаємо на Вашу заявку безпосередньо через нашу сторінку:

https://www.htg-gadebusch.de/stellenangebote/
або єлектронною поштою:

personal-htg@htg-gadebusch.de
HTG Hoch- und Tiefbau Gadebusch GmbH
Schweriner Straße 78
19205 Gadebusch

Вакансія для Вас не ідеальна, але Ви знаєте підходящого кандидата? Будь ласка, перешліть
нашу об‘яву вакансії далі.

