Stavebný robotník - pieskovač
MONTRÚR s. r. o. Košice
Informácie o pracovnom mieste
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
Obsadzujeme stále pracovné miesto v našej spoločnosti. Prijmeme zručného odborníka, ktorý
bude pracovať na stavbách ako stavebný robotník - obsluha pieskovacieho zariadenia.
Hlavná pracovná náplň:
- obsluha mobilného pieskovacieho zariadenia (otryskávanie oceľového potrubia)
- vedenie motorového vozidla sk. C v teréne

Miesto práce
Košický kraj
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
od 6 EUR/hod.
základ + odmeny za výkon

Zamestnanecké výhody, benefity
- miesto práce - lokalita východ SR, predovšetkým Košický kraj
- zaškolenie a zapracovanie (adaptačný proces)
- ubytovanie zabezpečené zamestnávateľom
- podpora odbornosti, zručnosti - odborné školenia, kurzy
- práca vo výbornom pracovnom tíme, kvalitné pracovné prostredie
- práca v stabilnej a prosperujúcej firme

Informácie o výberovom konaní
Máte radi výzvy? Ste ochotný pomôcť a prispieť v ďalšom rozvoji a expanzii našej spoločnosti?
Chcete na sebe neustále pracovať? Výkon práce pieskovača je zodpovedný a náročný, čo si
vyžaduje vysoké pracovné nasadenie v teréne na stavbách. Občas si to vyžaduje aj vyriešenie
problémov. Z toho dôvodu budeme akceptovať len takých kandidátov, ktorí už vo svojej
predchádzajúcej pracovnej činnosti dosiahli preukázateľne dobré výsledky. Hneď na začiatku sa
budete môcť oprieť o dobrý a stabilný tím. V prípade dosahovania očakávaných výsledkov Vás
čaká neustály rast a zabezpečená dlhodobá budúcnosť. Sme seriózna spoločnosť. Preto ak máte
skúsenosti v stavebníctve, budeme radi, ak sa k nám pridáte. Ak Vás zaujala táto ponuka a máte
vážny záujem byť zaradený do výberového konania, zašlite nám Vašu žiadosť spolu so
životopisom.

Požiadavky na zamestnanca
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
stredoškolské bez maturity
stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
Vzdelanie v odbore
Stavebníctvo, Technický smer
Vodičský preukaz
B, C - podmienka
Počet rokov praxe
3
Osobnostné predpoklady a zručnosti
- ochota a záujem pracovať na stavbách celoročne
- technické myslenie, manuálna zručnosť, samostatnosť a vytrvalosť
- skúsenosti s prácou na pieskovacom / otryskávacom zariadení
- vodičský preukaz sk. C - podmienka
- platné osvedčenie - práca s hydraulickou rukou - výhoda
- prax doložená referenciou

Inzerujúca spoločnosť
Stručná charakteristika spoločnosti
Stavebno - obchodná spoločnosť MONTRÚR s.r.o. Košice úspešne pôsobí na trhu už od roku 1992
a celú dobu sa snaží riadiť krédom, že len dlhodobo spokojný zákazník predstavuje perspektívu a
rozvoj spoločnosti, čo sa v jej prípade odzrkadľuje aj na neustálom rozvoji podnikateľských
aktivít. Kladie veľký dôraz na komplexnosť a kvalitu svojich dodávok - stavieb a služieb pre
maximálnu spokojnosť objednávateľa a užívateľa. Ponúka spoluprácu v mnohých komoditách,
pričom nosnou činnosťou je stavebná činnosť - komplexná výstavba inžinierskych sietí, realizácia
potrubných rozvodov pre plynovody, vodovody, horúcovody, kanalizácie, vrátane zemných,
elektrikárskych a asfaltérskych prác.
Počet zamestnancov
100-149 zamestnancov
Adresa spoločnosti
MONTRÚR s. r. o. Košice
Medená 21
040 17 Košice
http://www.montrur.sk
Kontakt
Kontaktná osoba: Věra Michľovičová
personalne@montrur.sk

