
Informații despre un post de asamblare de la Krenzer (traducere de Google Translate): 

Cine suntem noi 

Suntem o afacere de meserii german uitându-se la mai mult de 80 de ani de existență: Construim serelor pentru casa de înaltă 

calitate în propriile noastre de producție și echipele noastre de montaj le asambla pe site-urile din Germania și Elveția. Insta-

lațiile de producție sunt aproape în mijlocul Germaniei într-o regiune în sus și care vin și are legături bune de trafic, astfel încât 

acestea să poată fi atins cu ușurință cu mașina. 

Pe pagina noastră www.krenzer.de și cu catalog ne-am atașat puteți obține o imagine de ansamblu a companiei noastre. Acolo 

puteți vedea tipurile de serele (Victorian, Modern, Exclusiv-minimal) va oferim. Toate conservatoriile sunt produse individuale, 

astfel încât asamblarea lor este o activitate creativă și variată. 

Pe cine căutăm 

Pentru echipele noastre de montaj suntem în căutarea pentru meșteșugari dedicați care sunt dispuși să învețe și capabil să 

lucreze în mod fiabil și independent, după o anumită fază de învățare. O formare profesională ca tâmplar sau orice calificare 

comparabilă ar fi de folos, dar nu este necesar. Mai mult decât atât, unele cunoștințe de limba germană, engleză sau poloneză 

ar fi utilă. Ar trebui să fie gata să participe la un curs de limba germană. În plus, un permis de conducere pentru masina si 

pentru transport ar fi de ajutor, de asemenea. 

Ceea ce oferim 

• Angajarea pe durată nedeterminată sau angajarea în mod independent 

• remunerație echitabilă și plata orelor suplimentare și a timpilor de călătorie 

• Cazarea poate fi asigurată de noi 

• Instalarea în munca în echipă cu managerul de asamblare cu experiență și de macara 

• Un nou Mercedes-Benz Sprinter cu tot confortul este oferit 

• Noi și scule complet la transportorul 

• Un curs de limba germană vor fi organizate 

 

În cazul în care ne-am trezit interesul într-unul dintre aceste posturi vacante, vă rugăm să ne trimiteți documentele de cerere 

relevante cu cerința dvs. salariul și disponibilitatea la mail@krenzer.de. 

Așteptăm cu nerăbdare să primim cererea ta! 


