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W zależności od swojej wcześniejszej wiedzy i 
wykształcenia, rozpoczniesz naukę na jednym z 
naszych trzech poziomów i będziesz ją kontynuować 
zgodnie z naszą koncepcją szkoleniową

Już teraz rozpocznij swoją karierę 
jako monter technologii ogrzewania 
podłogowego

2  Instalator 
 ogrzewania 
 podłogowego   

samodzielny montaż systemów 
ogrzewania podłogowego 
• czynności związane z zarządza-
niem budową 
• drobne naprawy związane z 
obsługą klienta 
• dokonywanie pomiarów wy-
sokości 

3  Technik 
 systemowy  

samodzielny montaż systemów 
ogrzewania i chłodzenia po-
wierzchni 
• czynności związane z zarzą-
dzaniem budową, np. na dużych 
placach budowy

1  Pomocnik 
podczas 
montowania 

ogrzewania podłogowego, według 
instrukcji 
• załadunek, układanie i dopaso-
wywanie materiałów budowlanych 
• różne dodatkowe prace na budowie 
• prowadzenie pojazdów



Czego oczekujemy od Ciebie?

Dla nas w centrum uwagi jest zawsze człowiek, dla 
którego chcemy stworzyć jak najlepsze warunki. Tylko 
dzięki temu będziesz czuć się u nas komfortowo, wy-
korzystać swój potencjał i stale zachować motywację 
do działania.

Cechy, których oczekujemy:

• wysoka motywacja 

• umiejętność samodzielnej pracy 

• zdolności do prac rzemieślniczych 

• wiedza techniczna 

• umiejętność pracy w zespole 

• gotowość do wyjazdów służbowych w celach zwią-

zanych z montażem 

• wymagane prawo jazdy kategorii B (kategoria BE, 

CE, C1+E będzie dodatkowym atutem)



Nowoczesny i wysokiej 
jakości sprzęt roboczy

Pokrycie kosztów 
podróży służbowych 

(wydatków)

Regularnie odbywa-
jące się wydarzenia 

firmowe

Modele przyznawania 
premii za rekrutację 

pracowników

Regularnie dostar-
czane, bezpłatne 

przekąski

Ubezpieczenie emery-
talne i chorobowe w 

zakładzie

Akcje z atrakcyjnymi 
rabatami

Bezpłatne zabiegi 
fizjoterapeutyczne

Co oferujemy?



Regularnie przepro-
wadzane ankiety dla 

pracowników

Sport zakładowy (grupa 
biegowa, drużyna piłkarska) 

dla Benze-Voba

Pomoc w kontaktach 
z urzędami

Zarządzanie pomy-
słami

Usługi pocztowe i 
związane z paczkami

Nieformalne spo-
tkania i rozmowy z 

kierownictwem

Dalsze szkolenia wspo-
magające rozwój kadr Więcej zalet można znaleźć w 

Internecie, wchodząc na stronę: 
www.athe-therm/benefits 
lub po prostu skanując kod QR



Od 1983 roku ATHE-Therm jest jednym z wiodących 
producentów systemów ogrzewania podłogowego w 
Niemczech. Rozwijamy, produkujemy i instalujemy 
nasze innowacyjne systemy na terenie całych Nie-
miec, stawiając na wysoką jakość i zawsze dostępny 
serwis dla naszych klientów. 

ATHE-Therm posiada ponad 35-letnie doświadczenie w 

branży i instaluje systemy ogrzewania podłogowego na 

ponad 600 000 m2 rocznie. Przez ten czas udawało nam 

się systematycznie i trwale zwiększać nasz udział w rynku. 

Dzisiaj zatrudniamy około 180 osób w naszych czterech sie-

dzibach w Emmerthal koło Hanoweru, w Wurzburgu, Berlinie 

i Waldsassen. Dzięki naszej zdecentralizowanej strukturze 

możemy optymalnie obsługiwać całą Republikę Federalną, 

zachowując przy tym elastyczność.

O nas





Jak donoszą nasi bohaterowie...

Nasi monterzy są dla nas bohaterami montażu. 
Często pracują oni niejako w tajemnicy przed 
właścicielem budynku, ponieważ zazwyczaj widzi 
on tylko efekt ich pracy. Nasi bohaterowie montażu 
są na terenie całych Niemiec, aby służyć potrzebom 
naszych klientów. 

Jest wiele powodów, które przemawiają za ATHE-Therm jako 

pracodawcą. Wielu z naszych bohaterów montażu pracuje 

dla nas od wielu lat, a nawet dziesięcioleci. 

Niektórzy z nich opowiadają na kolejnych stronach. o tym, 

co sprawia, że ATHE-Therm jest dla nich tak niezwykłą firmą 

i że praca przy montażu jest tak wyjątkowa. Wywiady w 

pełnej wersji można znaleźć na naszej stronie internetowej, 

wchodząc na stronę 

www.athe-therm/testimonials 
lub po prostu skanując kod QR



#montageheld Abid

Abid Jasarevic
Pracuje w ATHE-Therm od sierpnia 2008 r. 

Co sprawia, że ATHE-Therm jest dla Ciebie firmą szczególną?

Jakość i punktualność są naszymi największymi 

priorytetami i zawsze jesteśmy do dyspozycji naszych 

klientów. 

Co wyróżnia ATHE-Therm na tle innych pracodawców?

Jako monter nie jesteś tu tylko numerem. Tu liczy się 

człowiek i zawsze, na każdym szczeblu, aż do kierow-

nictwa, znajdzie się ktoś, kto wysłucha pracownika w 

razie potrzeby.  

Co sądzisz o trójstopniowym szkoleniu dotyczącym montażu?

Trójstopniowe szkolenie to świetny pomysł. Dzięki 

temu przyszłość pracownika jest zawsze w jego 

rękach i ma on stałą możliwość zdobywania coraz 

bardziej zaawansowanych kompetencji i dbania o 

dalszy rozwój. Jest to w zasięgu każdego.



#montageheld Matthias

Matthias Rohne
Pracuje w ATHE-Therm od maja 2009 r. 

Co sprawia, że praca w ATHE-Therm ma dla Ciebie cechy szczególne?

Kiedy wieczorem patrzę na efekty swojej pracy i widzę 

jej doskonałą jakość, daje mi to ogromną satysfakcję. 

Co wyróżnia ATHE-Therm na tle innych pracodawców?

Można powiedzieć, że ATHE-Therm stale pracuje nad 

rozwojem, również własnym, jako pracodawcy. 

Co sądzisz o trójstopniowym szkoleniu dotyczącym montażu?

Możesz również nauczyć się zawodu jako osoba 

robiąca karierę w branży niezwiązanej z Twoim wyk-

ształceniem. Pracując z doświadczonymi starszymi 

monterami uczysz się pracy od podstaw i zawsze 

możesz się dalej rozwijać.



www.montagehelden.at

Jeśli udało nam się Ciebie zachęcić do pracy u nas i 
chciałbyś stać się częścią naszego zespołu, aplikuj 
już dziś. 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, po prostu skontaktuj 
się z nami! Nasz zespół w dziale personalnym chętnie 
Ci pomoże. 

Nie możemy się doczekać kontaktu z Tobą.

Stań się częścią ATHE-Therm



ATHE-Therm Heizungstechnik GmbH
Langes Feld 19
D-31860 Emmerthal

Tel  +49 (0) 5155 950-0
Faks  +49 (0) 5155 950-66
Mail karriere@athe-therm.de
Strona internetowa
www.athe-therm.de

Zespół w dziale personalnym z niecier-
pliwością czeka na Twoją aplikację.

www.montagehelden.at




