Wymagany profil
W celu rozszerzenia naszego zespołu, szukamy nowych, zmotywowanych pracowników.
Specjalne kwalifikacje nie są tak ważne, jak
motywacja i odpowiednie cechy charakteru
kandydata.
W naszym przedsiębiorstwie w centrum uwagi
znajduje się zawsze człowiek, dla którego pra-

Ubiegaj się u nas o pracę
Zostań częścią zespołu ATHE-Therm.
Jeśli czujesz, że mógłbyś do nas pasować i
chciałbyś zostać częścią naszej kadry, złóż już
teraz swoją aplikację.

gniemy stworzyć optymalne środowisko pracy,
gdyż tylko wtedy każdy pracownik może się
zrealizować zawodowo i utrzymać motywację.
Dzięki naszemu nastawieniu w kwestiach socjalnych i szeregowi elementów promocji zdrowia, większość naszych pracowników jest z
nami już od wielu lat.

W razie pytań proszę się z nami skontaktować
najpierw telefonicznie.
Cieszymy się na współpracę.

Profil kandydata
– silna motywacja
– szczerość, staranność i dokładność
– zdolności rzemieślnicze / rozumienie aspektów
technicznych
– zdolność do pracy w zespole i niezawodność
– niezbędna gotowość do podróży z noclegiem
– prawo jazdy kategorii B

Dokumenty aplikacyjne proszę kierować do:
ATHE-Therm Heizungstechnik GmbH
Langes Feld 19
D-31860 Emmerthal
Tel		 +49 (0) 5155 950-0
Fax		 +49 (0) 5155 950-66
Mail karriere@athe-therm.de
www.athe-therm.de
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Oferujemy
– umowę o pracę na czas nieokreślony, bez przerwy w zatrudnieniu zimą
– wspaniały zespól zaangażowanych pracowników
– solidne, zgodne ze standardami ATHE-Therm szkolenie
podstawowe
– atrakcyjną stawkę godzinową wraz z wynagrodzeniem czasów przejazdu
– wynagrodzenie adekwatne do świadczonej pracy wraz z różnymi, atrakcyjnymi możliwościami awansu
– możliwość zdobywania dalszych kwalifikacji, np. wsparcie w
finansowaniu prawa jazdy na samochody ciężarowe
– wsparcie finansowe w kwestiach emerytalnych i płatności
na poczet pracowniczych systemów oszczędnościowych
– zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych i wypłatę diet
– wyposażenie pojazdów, narzędzia i odzież roboczą wysokiej
jakości
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Praca w ATHE-Therm
ATHE-Therm Heizungstechnik GmbH
Langes Feld 19
D-31860 Emmerthal
Tel +49 (0)5155 95 00
Fax +49 (0)5155 95 0 66
www.athe-therm.de

Aussenlager Würzburg
Winterhäuserstr. 67
D-97084 Würzburg
Tel		 +49 (0)931 35 93 833
Fax +49 (0)931 35 93 935

Certyfikowana jakość ATHE-Therm
Aussenlager Berlin
Alt Kaulsdorf 18
12621 Berlin-Kaulsdorf
Tel		 +49 (0)30 56 59 1393
Fax +49 (0)30 56 13 94

Co mnie czeka?
Jak wyglądają obowiązki pracy?
			 Jaki może być mój wkład?

Kształcenie i dokształcanie w zawodach
rzemieślniczych

Dodatkowe korzyści z pracy u nas
Opieka specjalisty ds. BHP
Bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Poprzez regularne
szkolenia zwiększamy bezpieczeństwo na naszych placach budowy w sposób trwały i przyjazny dla środowiska. Specjalista
ds. BHP jest do Państwa dyspozycji we wszystkich kwestiach
związanych z bezpieczeństwem.
Oprócz głównej siedziby naszej firmy w dolnosaksońskim Emmerthal posiadamy także oddziały w Würzburgu i Berlinie, dzięki czemu przy nieskomplikowanej logistyce możemy instalować nasze systemy ogrzewania podłogowego
w całych Niemczech i krajach sąsiednich.

Bezpłatna opieka fizjoterapeuty

Kompleksowa koncepcja kształcenia zawodowego.
Nasze rozwiązania systemowe przekonują naszych klientów nie tylko w kwestiach technicznych, lecz także ze względu na montaż przez
własny personel specjalistyczny. Z tego względu wykształcenie naszych monterów (kob./
mężcz.) jest dla nas niezwykle ważne. W centrum naszej uwagi znajduje się przy tym zawsze
człowiek wraz ze swoimi indywidualnymi zdolnościami i mocnymi stronami.
Silna motywacja dzięki ciągłemu dokształcaniu.
W ATHE-Therm każdy nowy pracownik odbywa
intensywne szkolenie podstawowe z zakresu
prac montażowych. Podczas tego trwającego
kilka miesięcy etapu pracownicy zdobywają w
różnych lokalizacjach wiedzę z zakresu systemów ogrzewania podłogowego i stosowanych

podczas instalacji, specjalistycznych narzędzi.
W czasie wdrażania się w obowiązki bardziej
doświadczeni pracownicy sprawują w ramach
patronatu opiekę nad nowymi pracownikami.
Dzięki temu mają oni stałego opiekuna i szybko i efektywnie zapoznają się z procesami roboczymi.
W późniejszym okresie nasi pracownicy mogą
poprzez zapoznawanie się z nowymi systemami zdobywać ważne, dodatkowe kwalifikacje,
mające pozytywny wpływ na ich przyszłe wynagrodzenie.
Dzięki specjalizacji w poszczególnych dziedzinach można zdobyć ważną wiedzę fachową.
Poza tym można przejmować na placach budowy coraz więcej odpowiedzialności i dzięki temu
utrzymać długofalowo motywację.

W celu zapobiegania chorobom i długofalowym dolegliwościom
spowodowanym pracami montażowymi oferujemy naszym pracownikom regularne doradztwo i opiekę wyspecjalizowanego fizjoterapeuty.

Bezpłatne owoce / woda
W celu promocji zdrowia oferujemy naszym pracownikom bezpłatne owoce z upraw ekologicznych. Poza tym wszyscy pracownicy zajmujący się montażem mają bezpłatnie do dyspozycji wodę
mineralną.

Odzież robocza i narzędzia wysokiej jakości
Do pracy na budowie udostępniamy naszym pracownikom wysokiej jakości narzędzia. i odzież roboczą znanych marek w wersji odpowiedniej do pory roku.

Od 1983 roku firma ATHE-Therm Heizungstechnik GmbH jest jednym z czołowych producentów systemów ogrzewania podłogowego w Niemczech. Projektujemy, produkujemy
i montujemy nasze innowacyjne instalacje na
terenie całego kraju, wyróżniając się wysoką
jakością i bezkompromisowym serwisem na
rzecz naszych klientów.
Zespól pracowników firmy ATHE-Therm posiada doświadczenie wynikające z 35 lat pracy w
branży i instalowania ogrzewania podłogowego na ponad 600 000 m2 rocznie. Udaje nam
się stale i długofalowo zwiększać nasz udział w
rynku. Zatrudniamy obecnie około 180 pracowników w trzech oddziałach naszej firmy w Emmerthal pod Hanowerem, Würzburgu i Berlinie.
Dzięki decentralnemu rozmieszczeniu możemy
realizować zlecenia z całego kraju, zachowując
przy tym elastyczność.

Planowanie i montaż przez własny personel.
Oferujemy kompleksowy serwis z jednej ręki.
We własnym dziale planowania projektowane
są w sposób profesjonalny indywidualne rozwiązania. Na kolejnym etapie nasze systemy
ogrzewania podłogowego są instalowane przez
naszych własnych monterów. Nasi monterzy
są świetnie wyszkoleni i posiadają wieloletnie
doświadczenie w instalacji naszych systemów.
Dzięki temu możemy zagwarantować spełnienie naszych wymogów jakościowych i wytycznych w każdym przypadku.
Nasze wysokie moce produkcyjne i montażowe sprawiają, że jesteśmy silnym partnerem
naszych klientów. Dzięki temu możemy wyznaczać standardy także w terminowej realizacji zleceń.
ATHE-Therm – dobre przeczucie i zaufanie.

