Jsme úspěšná, středně velká stavební společnost se zaměřením na pozemní, vodohospodářské a
dopravní stavby.
Vzhledem k počtu cca 30 kmenových zaměstnanců u nás panuje spíše rodinná atmosféra a přátelské
prostředí.
Stavby stavíme formou generálních dodávek, většinou se jedná o stavby občanské vybavenosti (školy,
školky, tělocvičny, zdravotní střediska), ale také haly a kanceláře. Dále pak vodovody, kanalizace,
komunikace a parkoviště. Naše působnost je Praha a dojezdové okolí.
Naši zaměstnanci využívají řadu benefitů vč. školení a dalších možností osobního růstu.
Z důvodů rozšíření našeho pracovního teamu hledáme nové kolegy.
Přidejte se k nám a získejte náborový příspěvek 10.000,- Kč !

Montér vodovodů a kanalizací - ALSTAP s.r.o.
Co bude Vaší náplní práce?


montáž a svařování plastového potrubí pomocí polyfuzního nebo elektrického svařování



montáž potrubí a armaturních spojů pomocí šroubových spojů u vodovodů, montáž potrubí
kanalizací.



organizování práce při výstavbě nebo opravě vodovodů a kanalizací



organizování práce při běžných a středních opravách vodovodů a kanalizací.



obsluha a údržba svěřených pracovních strojů (např. svářeček, el. centrály, samopojízdných
zhutňovacích statických válců se šířkou běhounu do 2 m hutnící techniky, strojů na řezání
živičných a betonových koberců, míchacích souprav atd) a zařízení, včetně odstraňování
závad a kontroly chodu a výkonu, pravidelná údržba (výměny čističů vzduchu, oleje a nafty,
mytí a čištění)



provádění fyzických výkopových a dočišťovacích prací na dně výkopu pro úspěšné provedení
montážních prací vodovodů a kanalizací, včetně provádění sond přítomnosti podzemních sítí.

Co od Vás očekáváme:


SŠ technického směru nebo SOŠ, nebo SOU – výuční list např. instalatér



Svářečský průkaz výhodou nikoliv podmínkou.



řidičský průkaz sk. B - aktivní řidič



svědomitý a pečlivý přístup



důraz na samostatnost, rozhodnost a flexibilitu



schopnost pracovat v teamu

Co Vám nabízíme:


zázemí silné a expandující společnosti, jistota a stabilita



velmi dobré finanční ohodnocení odpovídající výsledkům - výhodný výkonový a teamový
odměnový systém



umožníme Vám seberealizaci na zodpovědné pozici - podpoříme Vaše samostatné
rozhodování, iniciativní a kreativní přístup



společně s Vámi budeme usilovat o Váš profesní a osobní rozvoj



poskytneme Vám zaměstnanecké výhody - služební vůz i k soukromým účelům, mobilní
telefon, 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování



profesionální pracovní prostředí s přátelskou a otevřenou atmosférou



náborový příspěvek 10.000,- Kč

Kontakt: Aneta Pavlatová
kariera@alstap.cz
tel.731 194 745

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

