Raum Frankfurt +150km

Podwykonawca Budowlany
		

Praca w różnych miejscach

APLIKUJ TUTAJ

O NAS Jesteśmy tradycyjną firmą rodzinną, która od momentu założenia w 1980 roku, zajmuje się rzetelnym i summiennym utrzymaniem nieruchomości.
Dzięki prawie 40-letniemu doświadczeniu w branży jesteśmy profesjonalnym partnerem w zakresie
czyszczenia budynków, napraw, a także remontów i renowacji. Jako firma rodzinna zarządzana przez
właściciela z wyczuciem tradycji, cenimy sobie osobisty kontakt i skupiamy się całkowicie na życzeniach i wymaganiach naszych klientów.

ZADANIA Organizujemy dla Państwa zlecenia budowlane dowolnej wielkości, które reali-

zują Państwo na własną odpowiedzialność. Jesteście Państwo osobą kontaktową na miejscu
i zarządzacie placem budowy. Organizują Państwo wszystkie prace zgodnie z naszymi specyfikacjami,
które są niezbędne do realizacji zamówienia. Otrzymacie Państwo od nas profesjonalne i logistyczne
wsparcie. Otrzymują Państwo uczciwe ryczałty lub ceny QM za transakcje i usługi, które mają być realizowane. Zestaw specyfikacji jest dostępny przed rozpoczęciem pracy. Powinni Państwo być w stanie
wykonać wszelkiego rodzaju prace z zakresu wykończenia wnętrz, konstrukcji płyt gipsowo-kartonowych, jastrychów, podłóg (dywanów, parkietów, laminatów), glazury, drzwi i okien wewnętrznych,
prac malarskich i lakierniczych, tynków gipsowych, tynków wewnętrznych.

PAŃSTWA PROFIL

• Posiadają Państwo kilkuletnie doświadczenie w zakresie wykończenia wnętrz, budowy płyt gipso
wo-kartonowych i glazury
• Komunikacja w języku niemieckim nie stanowi dla Państwa problemu
• Mają Państwo przyjazny i pomocny sposób bycia
• Jesteście Państwo elastyczni i zachowujecie spokojną głowę nawet w sytuacjach stresowych
• Potrafią Państwo czytać i rozumieć plany budowlane
• Posiadają Państwo dobrze zadbany wygląd, pewność siebie i bardzo dobre maniery osobiste
• Koncentracja i dbałość o klienta, również wyższego szczebla nie jest dla Państwa problemem
• Są Państwo elastyczni, dyspozycyjni i mobilni
• Niezależna, zorientowana na cel i jakość metoda pracy
• Posiadają Państwo odpowiedni sprzęt do prowadzenia wszystkich rodzajów działalności budowla
nej
• Preferowana wielkość zespołu od 2 do 4 osób

OD NAS Oferujemy Państwu urozmaiconą i ekscytującą
współpracę w nowoczesnym i dynamicznym środowisku, a także
doskonałe maniery.

Jeśli wzbudziliśmy Państwa zainteresowanie, będziemy zaszczyceni otrzymaniem Państwa kompletnej aplikacji.

JETZT BEWERBEN
Aplikację prosimy wysyłać
wyłącznie drogą elektroniczną.

