تقدم للحصول عىل وظيفة لدينا

تحديد املتطلبات األساسية

 ATHE-Therm.كن جز ًءا من
مهتم بنا ،وتود يف أن تصبح جز ًءا من فريقنا ،فتقدم
إذا كنت ً
بطلب الحصول عىل وظيفة اآلن

توجهنا االجتامعي والعديد من الوحدات األساسية لتعزيز الصحة
تساهم يف واقع أن جزء كبري من موظفينا يعمل لدينا منذ سنوات
عديدة

إذا كان لديك أوالً أي استفسارات فتفضل باالتصال بنا

ينصب تركيزنا دامئًا عىل الشخص ،الذي نريد إنشاء محيط مثايل
بالنسبة له قدر اإلمكان .فهكذا فقط ميكن لكل موظف تحقيق
ذاته ،والبقاء محف ًزا بشكل دائم

نحن نتطلع إىل لقائك

يُرجى تقديم مستندات الطلب إىل

العمل لدى ATHE-Therm
ما الذي ينتظرين؟
كيف يبدو النشاط؟		
ما الذي ميكنني املساهمة به؟				

ATHE-Therm Heizungstechnik GmbH

ماذا نقدم لك
عقد عمل غري محدد املدة ،ودون فرتة انقطاع شتوية –
فريق رائع من الزميالت  /الزمالء املتفانني –
 ATHE-Thermتدريب أسايس مدعم من –
أجر جذاب بالساعة ،وتعويض عن أوقات الوصول واملغادرة –
أجور قامئة عىل األداء مع إمكانيات ترقية متعددة وجذابة –
إجراءات التدريب التكمييل مثل إمكانية متويل الحصول عىل رخصة قيادة شاحنة –
دعم خطة التقاعد ،ودفع مساهامت تكوين رأس املال –
اإلقامة يف غرفة فردية وتعويض النفقات –
تجهيزات عالية الجودة يف املركبات ،واملعدات ،ومالبس العمل –

Langes Feld 19
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مطلوب
)ذك
فني ور/إناث(
و تركيبات

نحن نبحث عن موظفني جدد ومحفزين ،الستكامل فريقنا.
حاسم ،مثلام ميثل الحافز
املؤهالت السابقة الخاصة ال متثل عامالً
ً
والشخصية املناسبة مقدم الطلب

D- 31860 Emmerthal

فاكس
بريد إلكرتوين +49 (0) 5155 950-66
+49 (0) 5155 950-0

karriere@athe-therm.de
www.athe-therm.de

ATHE-Therm Heizungstechnik GmbH

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

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

Langes Feld 19
D-31860 Emmerthal
Tel +49 (0)5155 95 00
Fax +49 (0)5155 95 0 66
www.athe-therm.de

املزايا املطلوبة
الحافز العايل –
األمانة ،واإلتقان ،والدقة –
املهارة الحرفية  /االستيعاب التقني –
القدرة عىل العمل يف فريق ،واملوثوقية –
االستعداد للسفر واملبيت عند الرضورة –
إلزامية  Bرخصة القيادة من الفئة –

القيم املضافة الخاصة بك معنا

التدريب التجاري والتدريب

اإلرشاف من ِقبل متخصص السالمة املهنية )(SiFa

السالمة تأيت لدينا يف املقام األول .ومن خالل التوجيهات الدورية نقوم
بتحسني سالمة مشاريع البناء الخاصة بنا بشكل متواصل ومستدام .إن
هو مسؤول التواصل معك بخصوص أي مواضيع تتعلق بالسالمة . SiFa

باإلضافة إىل مقرنا الرئييس يف مدينة إمريتال بوالية ساكسونيا السفىل ،منتلك أيضً ا مواقع يف فورتسبورغ ،ويف برلني ،حتى نتمكن من توزيع أنظمة التدفئة األرضية
الخاصة بنا بشكل جيد من الناحية اللوجستية يف جميع األرايض األملانية ،ونقلها إىل البالد األوروبية املجاورة

مرافقة العالج الطبيعي املجانية
ويتمتع بخربة طويلة يف التعامل مع أنظمتنا .وهكذا ميكننا ضامن
تنفيذ معايري الجودة واملواصفات الخاصة بنا يف كل مرشوع بناء .
قدراتنا الكبرية عىل التجميع تجعل منا رشيكًا قويًا لعمالئنا يف أي
وقت .وهكذا ميكننا أيضً ا وضع معايري جديدة فيام يخص االلتزام
باملواعيد .
ATHE-Therm

شعور جيد

للوقاية من األمراض واآلالم الدامئة ،الناجمة عن أنشطة التجميع،
نوفر ملوظفينا بشكل دوري املشورة املهنية والعالج ،من خالل
أخصايئ يف العالج الطبيعي.

منذ عام  1983ت ُعترب رشكة ATHE-Therm Heizungstechnik GmbH

إحدى الرشكات املصنعة الرائدة يف مجال أنظمة التدفئة األرضية عىل
مستوى أملانيا .نحن نطور ،وننتج ،ونج ّمع أنظمتنا االبتكارية عىل مستوى
أملانيا ،ونوفر الجودة العالية والخدمة التي ال هوادة فيها عند تقديم
الخدمات لعمالئنا

تتمتع رشكة  ATHE-Thermبخربة تزيد عن  35عا ًما يف القطاع،
وتنقل سنويًا أكرث من  600.000م 2من وحدات التدفئة
األرضية .وقد متكنا من توسيع حصتنا يف السوق بشكل متواصل
ومستدام .واليوم يعمل لدينا حوايل  180موظفًا يف مواقعنا الثالثة
يف إمريتال بالقرب من هانوفر ،ويف فورتسبورغ ،وبرلني .بفضل
الهيكلية الالمركزية ميكننا العمل بشكل مثايل يف جميع أنحاء
جمهورية أملانيا االتحادية ،والحفاظ عىل املرونة .
التخطيط والتجميع – مع فريق خاص من املوظفني
نحن نقدم خدمة شاملة من مصدر واحد .يتم تخطيط مشاريع
البناء بشكل فردي ومهني يف قسم التخطيط الخاص بنا .بعد ذلك
يقوم فنيو الرتكيبات العاملون لدينا بتثبيت أنظمة التدفئة األرضية
الخاصة بنا .فريق التجميع الخاص بنا مدرب بشكل مكثف،

أثناء التدريب يقوم الزمالء أصحاب الخربة باإلرشاف عىل الزمالء
الجدد يف إطار برنامج رعاية .وهكذا يتمتع الزمالء الجدد مبقدم
رعاية ثابت ،ويتعلمون االنخراط يف إجراءات العمل برسعة
وفعالية .

فواكه مجانية  /مياه مجانية
لتعزيز الصحة نقدم ملوظفينا فواكه عضوية طازجة ومجانية .كام نوفر
لجميع موظفي /موظفات التجميع مياه معدنية مجانية

مالبس ومعدات عمل عالية الجودة
للعمل يف املوقع نوفر ملوظفينا  /موظفاتنا معدات عمل عالية الجودة،
باإلضافة إىل مالبس عمل تتناسب مع فصول السنة ،من الرشكة املصنعة
.للعالمة التجارية

الحقُا ميكن ملوظفينا يف أي وقت الحصول عىل مؤهالت إضافية
هامة ،من خالل تعلم أنظمة أخرى جديدة ،والتي يكون لها أيضً ا
تأثري إيجايب عىل األجور املستقبلية .
ميكن اكتساب الخربة الفنية املهمة من خالل التخصص املستهدف
يف قطاعات فردية .كام ميكنك تحمل املزيد من املسؤولية يف
مواقع العمل ،والحفاظ عىل الحافز بشكل طويل املدى ومستدام .

مفهوم تدريب شامل
باإلضافة إىل الحل التقني ،تتمكن حلول األنظمة الخاصة بنا
من إقناع عمالئنا ،ويرجع ذلك يف املقام األول إىل التجميع الذي
يتم عن طريق فريق من املتخصصني .ولذلك فإن تدريب فنيي
الرتكيبات املتخصصني العاملني لدينا (ذكور/إناث) ُيثل بالنسبة
لنا أهمية خاصة .ويف هذا السياق ينصب الرتكيز دامئًا عىل
الشخص ذي القدرات ونقاط القوة الفردية .
التحفيز القوي عن طريق التدريب املتقدم املستمر.

يخضع كل موظف جديد  /موظفة جديدة إىل تدريب أسايس
يف هذه املرحلة  ATHE-Thermمكثف يف قطاع التجميع يف
التي تستغرق عدة أشهر ،يتم تعلم كيفية التعامل مع أنظمة
التدفئة األرضية املختلفة الخاصة بنا ،وتعلم كيفية التعامل مع
األداة الخاصة املستخدمة للتثبيت يف املواقع املختلفة .

