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FORMAT Urządzenia i Montaże Przemysłowe Sp. z o.o. jest liderem wśród polskich 
przedsiębiorstw prywatnych rozwijających się w Polsce i na terenie Europy. 

Przedsiębiorstwo zajmujące się: 

 pracami termoizolacyjnymi, 

 pracami antykorozyjnymi, 

 pracami zbrojarskimi łącznie z możliwością dostarczania stali zbrojeniowej, 

 pracami ciesielskimi, 

 pracami montażowymi z płyt gipsowo-kartonowych, 

 pracami budowlanymi – betonowaniem 

FORMAT rozpoczął swoją działalność dnia 19.02.1990 roku w Polsce jako jedno z 
pierwszych prywatnych przedsiębiorstw polskich. FORMAT od początku lat 90. tworzy 
również grupę z LAMBDA SA i FORMAT Baustahl- und 
Konstruktionsverarbeitubgs- GmbH. 

Od początku FORMAT zajmuję na 7. piętrze w historycznym budynku PAST-y 
pomieszczenia biurowe, które są w łatwo dostępnej lokalizacji w centrum Warszawy. 

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w budownictwie i różnorodności 
wykonywanych zadań, możemy zapewnić szybkie działanie, oparte na sprawdzonej 
strukturze logistycznej, w każdym państwie Europy. Nasze zespoły pracownicze są 
dobierane według indywidualnych wymogów klientów i specyfiki budowy. Wyróżniamy 
się szybkim działaniem i efektywnym rozwiązaniami technicznymi. 

W celu zapewnienia udokumentowanej jakości wykonywanych usług i realizacji 
wyrobów Prezes FORMAT podjął decyzję o opracowaniu, wdrożeniu i utrzymywaniu: 

 Systemu Zarządzania Jakością opartego na normie ISO 9001 

 Systemu Zarządzania Środowiskowym opartym na normie ISO 14001 

 Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy opartego na normie ISO 
18001 

  

 

 

 

 



Certificate N⁰ PL002970/1/P 
 

 

OFERTA PRACY LUB STAŻU 

W związku z dynamicznie rozwijającym się rynkiem budowlanym w Skandynawii  
 
przygotowaliśmy oferty pracy lub płatnych staży na naszych budowach w Szwecji. 

Obecnie na terenie Szwecji prowadzimy 24 projekty zajmujące się : 

- budową infrastruktury drogowej ( mosty, tunele) 

- budownictwem mieszkaniowym 

- budownictwem przemysłowym ( wiatraki, hale, magazyny, centra badawcze) 

- budownictwem usługowym ( szpitale, kina, szkoły, budynki biurowe) 

W związku z tymi projektami proponujemy pracę na stanowiskach ogólnobudowlanych 
w zespołach.  

Prace Nasze związane są z : 
 
- ciesielstwem,  

- zbrojeniem i betonowaniem,  

- budową ścianek g-k, 

- pracami izolacyjnymi. 

Naszym pracownikom zapewniamy naukę zawodu od podstaw, naukę czytania planów 
  
budowlanych oraz sposobów tworzenia konstrukcji budowlanych. Uczymy pracy w  
 
grupach i współdziałania w zespołach. 

Pomagamy rozwijać własne umiejętności oraz doskonalić techniczny język angielski a  

zwłaszcza przyuczyć się do zawodu na budowach w Krajach Unii Europejskiej. 

 

W ramach naszej oferty zapewniamy: 

- transport na miejsce budowy (samolot, prom, bus) 

- zakwaterowanie ( domy prywatne, hostele, kwatery) 

- wynagrodzenie 

Praca trwa od poniedziałku do piątku oraz w wybrane soboty ( zależne od 
zapotrzebowania)  

Wynagrodzenie dla pracowników na stażu wynosi 10 Euro/h 
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Po nawiązaniu stałej współpracy stawki stają się proporcjonalnie większe i zależne są od 
umiejętności, zaangażowania i czasu pracy (szczegóły podczas rekrutacji) 
 
Gwarantujemy rozwój możliwości zawodowych poprzez pracownika szeregowego, 
majstra na kierowniku budowy kończąc. 

Jeżeli nie boisz się nowych wyzwań, chcesz poznać inny kraj, ludzi, kulturę a zwłaszcza 
nauczyć się fachu, zgłoś się do nas.  

Każdy kiedyś zaczyna a doświadczenie zawsze owocuje na późniejszym etapie pracy. 
Każdy inżynier czy kierownik musi znać pracę od zera by móc lepiej zrozumieć procesy 
budowlane. 

 
Zacznij z nami! 

Zacznij dziś! 
 
Wyślij CV lub skontaktuj się osobiście : 
 
recepcja@lambda-sa.pl 
 
tel. 22 624 30 88; 22 620 32 19; 22 654 88 86 


