
Firma Budros od lat jest cenionym partnerem w branży budowlano- rusztowaniowej! Do tej pory 
zaufało nam wielu, niemieckich przedsiębiorców, dla których stale realizujemy pełne wyzwań projekty! 

Jesteś pełną energii, odważną osobą, która lubi pracę na wysokości- dołącz do naszego zgranego 
zespołu! 

  

  

Aplikuj na stanowisko: 

  

Monter rusztowań przemysłowych 

Miejsce pracy: mazowieckie 

  

Opis stanowiska 

Oferujemy pracę w Niemczech w miejscowości Gelsenkirchen. Zwracamy koszty podróży z Polski do 
Niemiec i z powrotem w ramach podpisanego kontraktu. Dodatkowo na miejscu gwarantujemy 
bezpłatny dojazd do pracy. 

  

Zadania: 

 Montaż i demontaż rusztowań typu Layher na obiektach przemysłowych; 

 Przestrzeganie przepisów BHP; 

 Dbałość o składowanie materiału. 

Wymagania 

 Doświadczenie ca. 2 lata potwierdzone świadectwami pracy; 

 Książeczka montera; 

 Certyfikat montera SCC/VCA- warunek konieczny; 

 Znajomość niemieckiego nie jest wymagana, praca w zespole z innymi naszymi monterami; 

 Opłacone składki w ZUS na 30 dni przed wyjazdem na kontrakt; 

 Sumienność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, dyspozycyjność. 

Oferujemy 

 Legalne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę; 

 Stabilną pracę na dużych obiektach przemysłowych (elektrownie, rafinerie...); 

 Atrakcyjne wynagrodzenie w pracy godzinowej  od 14.30 € /godz brutto i dodatek uznaniowy w/g 
regulaminu; 

 Czas pracy 8 -10 godz. (od 173 godz. do 200 godz. na m-c); 

 Dodatki za nadgodziny 25%; 

 Dodatek za pracę w nocy 20%; 

 Dodatek za  pracę w niedzielę 75%; 

 Dodatek za pracę w święta 200%; 

 Pomagamy przy zwrocie podatku zapłaconego w Niemczech; 

 Dodatek na dzieci- Kindergeld; 

 Urlop 30 dni/rok wg prawa niemieckiego; 



 Zakwaterowanie na koszt firmy; 

 Ubrania ochronne , sprzęt ochrony osobistej pracownika, narzędzia na koszt firmy. 

  

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku "APLIKUJ TERAZ" 

APLIKUJ TERAZ 

lub 

Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe 
i Rusztowaniowe “Budros” Sp. z o.o 

ul. Kozietulskiego 1 
80-156 Gdańsk 

email:eksport@budros.pl 
tel +48583261048 

Kom Pl +48508002632 Kom De +4915153244429 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych w procesie rekrutacji. 

 

https://www.praca.pl/monter-rusztowan-przemyslowych_2249769.html#apply
mailto:eksport@budros.pl?subject=Praca.pl:%20Monter%20rusztowa%C5%84%20przemys%C5%82owych

