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V závislosti na dosavadních znalostech a vzdělání 
začneš na jedné ze tří našich úrovní a budeš pokra-
čovat ve výcviku v rámci naší koncepce výcviku a 
vzdělávání.

Zahaj svoji kariéru jako montér tech-
niky podlahového vytápění hned teď

2  Montér 
podlahového 

vytápění Samostatná montáž 
plošných vytápění 
• Činnosti související s řízením  
 výstavby 
• Drobné opravy v rámci záka- 
 znického servisu 
• Provádění výškových měření 

3  Systémový 
 technik 

Samostatná montáž systémů 
plošného vytápění a chlazení 
• Činnosti související s řízením 
výstavby, např. na velkých sta-
veništích

1  Pomocník   
 Montáž 

podlahových vytápění podle 
pokynů 
• Nakládka, pokládka a úprava  
 stavebních materiálů 
• Různé další práce na staveništi
• Řízení vozidel



Co si přineseš s sebou

V centru našeho zájmu je vždy člověk, pro kterého 
chceme vytvářet co nejlepší pracovní prostředí. Jen 
tak se u nás totiž budeš cítit dobře, naplno rozvineš 
svůj potenciál a udržíš si motivaci.

Následující by sis měl přinést s sebou:

• Vysoká úroveň motivace 

• Schopnost samostatně pracovat 

• Řemeslná zručnost 

• Vědomosti z oblasti techniky 

• Schopnost pracovat v týmu 

• Vysoká míra ochoty cestovat za montážními 

pracemi 

• Řidičské oprávnění skupiny B nezbytností (skupiny 

BE, CE, C1E výhodou)



Nejmodernější a vysoce 
kvalitní pracovní pro-

středky

Dodatečné příspěvky 
na stravování a 
nocleh (diety)

Pravidelné firemní 
akce

Modely odměňování za 
nábor nových zaměst-

nanců

Pravidelné svačiny 
zdarma

Podnikové penzijní a 
zdravotní pojištění

Atraktivní slevové 
akce

Bezplatná fyziotera-
peutická opatření

Co nabízíme



Pravidelné průzkumy 
mínění zaměstnanců

Sport v rámci podniku (bě-
žecký oddíl, fotbalový tým) 

za Benze-Voba

Pomoc při jednání s 
úřady

Řízení za účelem 
zhodnocování inovač-

ních nápadů

Poštovní a balíkové 
služby

Bezprostřední ko-
munikace s vedením 

společnosti za účelem 
výměny informací

Pokračující vzdělávání 
Rozvoj lidských zdrojů Spoustu dalších výhod najdeš na 

webových stránkách:  
www.athe-therm/benefits nebo 
rovnou po načtení QR kódu



Společnost ATHE-Therm patří již od roku 1983 k 
předním výrobcům systémů podlahového vytápění v 
Německu. Své inovativní systémy vyvíjíme, vyrábíme 
a montujeme po celém území Německa, a při posky-
tování služeb zákazníkům si zakládáme na vysoké 
kvalitě a nekompromisním servisu. 

Společnost ATHE-Therm disponuje zkušenostmi nashro-

mážděnými v průběhu 35 let působení v oboru a každoročně 

zajišťuje pokládku více než 600 000 m2 podlahových vytápě-

ní. Náš podíl na trhu se nám daří neustále a trvale udržitelně 

rozšiřovat. Ve čtyřech závodech v Emmerthalu u Hannoveru, 

Würzburgu, Berlíně a Waldsassenu dnes zaměstnáváme 

přibližně 180 lidí. Díky své decentralizované organizaci jsme 

schopni optimálně zpracovávat zakázky na celém území 

Německa a zachovat si flexibilitu.

Kdo jsme





Co říkají naši hrdinové

Naši montážní technici jsou pro nás skutečnými 
hrdiny mezi montéry. Investor si jejich práce nezřídka 
ani nepovšimne, neboť většinou vidí až její výsledek. 
Naši montážní hrdinové jezdí na montáže k zákazní-
kům po celém Německu. 

Důvodů, proč si za zaměstnavatele zvolit ATHE-Therm, je 

celá řada. Mnozí z našich montážních hrdinů pro nás pracují 

již po mnoho let, někteří dokonce po desetiletí. 

Na následujících stránkách někteří z nich prozradí, čím je pro 

ně společnost ATHE-Therm tak výjimečná, a co obnáší práce 

na montážích. V nezkrácené podobě najdeš tyto rozhovory 

na našich webových stránkách. 

www.athe-therm/testimonials
nebo rovnou po načtení QR kódu



#montážní_hrdina Abid

Abid Jasarevic
Ve společnosti ATHE-Therm zaměstnán 
od srpna 2008 

V čem je pro Tebe práce u ATHE-Therm výjimečná?

Našimi hlavními prioritami jsou kvalita a dodržování 

termínů a pro své zákazníky jsme vždy k dispozici.

V čem je ATHE-Therm jako zaměstnavatel jiný než ostatní?

Jako montér zde nejsi jen číslem. Podniku na lidech 

opravdu záleží a vždy zde najdeš odpovědné osoby 

ochotné Ti naslouchat, a to až po úroveň vedení 

společnosti. 

Jak hodnotíš třístupňový systém dosaženého výcviku a vzdělání u 

montážních prací?

Podle mě je tento systém tří stupňů skvělý. Vlast-

ní úspěch tak máš plně ve svých rukou, můžeš se 

vypracovat a nepřetržitě dále rozvíjet své schopnosti a 

dovednosti. Dokázat to může každý.



#montážní_hrdina Matthias

Matthias Rohne
Ve společnosti ATHE-Therm zaměstnán 
od května 2009 

Čím je pro Tebe práce na montážích výjimečná?

Když se večer zpětně ohlédnu za svojí prací a vidím její 

vysokou kvalitu, naplňuje mě to uspokojením. 

V čem je ATHE-Therm jako zaměstnavatel jiný než ostatní?

Je znát, že se společnost ATHE-Therm snaží neustále 

dělat pokroky i ve své roli zaměstnavatele. 

Jak hodnotíš třístupňový systém dosaženého výcviku a vzdělání u 

montážních prací?

Profesi si tak můžeš osvojit i v případě, že přicházíš z 

jiného oboru. Po boku zkušených, služebně starších 

montérů se tuto práci naučíš od úplných základů a 

vždy ti zůstává prostor pro další rozvoj.



www.montagehelden.at

Pokud se nám Tě podařilo oslovit a chtěl by ses stát 
součástí našeho týmu, požádej si o přijetí ještě dnes. 

Budeš-li mít jakékoli další dotazy, neváhej se na nás ob-
rátit! Tým našeho personálního oddělení Ti rád pomůže. 

Budeme se na Tebe těšit.

Staň se součástí týmu společnosti 
ATHE-Therm



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
Web www.athe-therm.de

Tým zaměstnanců personálního  
oddělení se těší na Tvoji žádost o přijetí.

www.montagehelden.at




