
 

 
 
 

 

 
 

 

Firma Stahlbau Stieblich Budowa Hal - Biuro Projektowe Sp. z o.o. założona w 1990 roku 
w Meklemburgii-Pomorzu Przednim w Niemczech, to odnoszący sukcesy generalny 
wykonawca wszelkiego rodzaju budynków ze stali i szkła, gwarantujący 
bezpieczeństwo konstrukcji, wydajność oraz zadowolenie klienta. Jako firma działająca 
na rynku międzynarodowym z ponad 30 letnim doświadczeniem w dziedzinie montażu 
konstrukcji stalowych, kładziemy nacisk na duże zaangażowanie, ostre wymogi 
jakościowe oraz działanie z perspektywą stale zmieniającej się przyszłości. 

 

Zatrudnimy Montera Konstrukcji Stalowych 

Miejsce pracy: 
 
 
Praca na terenie Niemiec w siedzibie naszej firmy ,,STIEBLICH HALLENBAU” w miejscowości 
Güstrow, w jednym z najbardziej uznawanych przedsiębiorstw budowlanych w Meklemburgii - 
Pomorzu Przednim. 
 
 
Wymagania: 
      
1. Konstrukcje Stalowe, 
2. Konstrukcje elewacji dachowo – ściennej, 
2. Komunikatywna znajomość języka niemieckiego, mile widziana 
3. Wysoki poziom osobistego zaangażowania, chęć współpracy, 
4. Umiejętność pracy w zespole. 
 
 
Oferujemy: 
 

 Korzystanie z mieszkania służbowego, dostępne rowery służbowe/samochód służbowy. 
 Atrakcyjne wynagrodzenie. 
 Nowoczesne miejsce pracy. 

 
 
 
 
 W razie zainteresowania się naszą ofertą, prosimy o kontakt: 
 
 
 
 
 
Stahlbau Stieblich Budowa Hal-Biuro Projektowe  
Opolska 23a 
47-344 Walce 
Tel: +48/ 77 407 60 50, +48/ 666 381 923 
E-Mail: info@stieblich.pl 



 

 
 
 

 

 
 

 

Firma Stahlbau Stieblich Budowa Hal - Biuro Projektowe Sp. z o.o. założona w 1990 roku 
w Meklemburgii-Pomorzu Przednim w Niemczech, to odnoszący sukcesy generalny 
wykonawca wszelkiego rodzaju budynków ze stali i szkła, gwarantujący 
bezpieczeństwo konstrukcji, wydajność oraz zadowolenie klienta. Jako firma działająca 
na rynku międzynarodowym z ponad 25 letnim doświadczeniem w dziedzinie montażu 
konstrukcji stalowych, kładziemy nacisk na duże zaangażowanie, ostre wymogi 
jakościowe oraz działanie z perspektywą stale zmieniającej się przyszłości. 

 

Zatrudnimy: Pracowników Ogólnobudowlanych             

Miejsce pracy: 
 
 
Praca na terenie Niemiec w siedzibie naszej firmy ,,STIEBLICH HALLENBAU” w miejscowości 
Güstrow, w jednym z najbardziej uznawanych przedsiębiorstw budowlanych w Meklemburgii - 
Pomorzu Przednim. 
 
 
Wymagania: 
      
1. Prace murarskie, tynkowanie, płytkowanie, fugowanie, 
2. Komunikatywna znajomość języka niemieckiego, mile widziana, 
3. Wysoki poziom osobistego zaangażowania, chęć współpracy, 
4. Umiejętność komunikowania się, oraz pracy w zespole. 
 
 
Oferujemy: 
 

 Szkolenia wprowadzającego w zakres obowiązków, 
 Możliwość dalszego rozwoju, 
 Korzystanie z mieszkania służbowego, dostępne rowery służbowe/samochód służbowy, 
 Atrakcyjne wynagrodzenie. 

 
 
 
 W razie zainteresowania naszą ofertą, prosimy o kontakt: 
 
 
 
 
 
Stahlbau Stieblich Budowa Hal-Biuro Projektowe  
Opolska 23a 
47-344 Walce 
Tel: +48/ 77 407 60 50, 666 381 923 
E-Mail: info@stieblich.pl 
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