MONTÉR TECHNOLOGIE bioplynových stanic
Uvést do provozu technologie na nové bioplynové stanici tak, aby vše perfektně
fungovalo, je pokaždé výzvou pro naše zkušené kolegy MONTÁŽNÍ TECHNIKY.
Proč zrovna k nám?
agriKomp Bohemia působí v oblasti dnes tolik diskutovaných obnovitelných zdrojů, v technologii,
která pomáhá zabezpečit energetickou nezávislost.
Stavíme a poskytujeme kompletní servis bioplynových stanic, zemědělských objektů.
Naše firma oslavila již své 15. narozeniny, má pevné základy, budoucnost, vlastní a moderní zázemí, vybavení
a sílu týmu 130 spoluhráčů. Ačkoliv neustále rosteme, uchováváme si přátelskou a rodinnou atmosféru
s osobním přístupem.

Co bude náplní tvé práce:
Na této pozici budeš vyjíždět s kolegy na montáže technologických celků bioplynových stanic do zahraničí,
právě realizujeme nové stavby v Polsku, pomáháme montovat v Německu a ve Francii. Zkušení kolegové
tě zaučí a vezmou do party silných chlapů, kteří se nebojí žádných nečekaných událostí.
Rádi bychom našli kolegu, který:






je manuálně zručný, baví ho rozmanitá práce a chce se učit od zkušených kolegů
je vyučen v oboru strojař, zámečník či instalatér (ovšem není podmínkou)
má řidičský průkaz a nebojí se sednout za volant dodávky plně vybavené nářadím
bude akceptovat několikadenní/ týdenní výjezdy na montáže (především Polsko)

Co ti můžeme nabídnout:














plat 30 000 – 55 000Kč
náborový příspěvek ve výši 40tis Kč po odpracování 1 roku při prodloužení prac. smlouvy
za dobře vykonanou práci měsíční a roční odměny nad rámec
možnost práce v zahraničí (Německo, Polsko, Francie)
maximální podporu při zaškolení na práci v oboru technologie BPS
příspěvek na stravné, po roce práce 5 týdnů dovolené, zdravotní volno
výhodný mobilní tarif pro tebe i rodinné příslušníky
bankovní účet s měsíční odměnou ze mzdy
výhodné nákupy u dodavatelských firem
po práci legraci, a proto pořádáme letní párty, vánoční večírek, táborák
jazykové vzdělávání – vyber si jazyk a kurz dle libosti,
dostaneš příspěvek
k dispozici plně technicky vybavené
servisní vozy s kvalitním nářadím
značkové pracovní oblečení

Pošli svůj životopis a kolegyně
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