Program stażowy na budowie
Chcesz pracować na budowie i zależy Ci, żeby rozwijać się pod okiem doświadczonych
ekspertów? Szukamy stażystów, który chcą zdobyć doświadczenie pracując na
wymagających projektach specjalistycznych. Aplikuj na nasz Program Stażowy DABI.
Termin 5 lipca – 10 września
Podczas programu stażowego:
● Zdobędziesz doświadczenie pracując 10 tygodni na budowie
● Otrzymasz szansę na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań do naszej firmy
● Poznasz świetnych profesjonalistów i doświadczysz pracy w zgranym zespole
● Dowiesz się jak współpracujemy z klientami i na czym polega nasza przewaga
konkurencyjna w Polsce i na świecie
● Poznasz od środka nasze technologie, sprzęt i sposób pracy
● Doświadczysz plusów i minusów pracy w delegacji
● Zobaczysz jak się pracuje w rodzinnej firmie pełnej pasji do budowania (i nie tylko)
● Poznasz nasz Zarząd i kadrę kierowniczą oraz zintegrujesz się z innymi stażystami
Oferujemy:
● Wynagrodzenie 3000 (brutto) miesięcznie
● Służbowy komputer
● Pracę z doświadczonymi profesjonalistami
● Włączanie w proces podejmowania decyzji
● Dynamiczne środowisko pracy i ciekawe wyzwania inżynierskie
● Rodzinną atmosferę i wsparcie przy realizacji zadań
● Na koniec najważniejsze… jak się sprawdzisz, od razu dostaniesz u nas pracę
Szukamy osób, które:
● Studiują na ostatnim roku (studia magisterskie i inżynierskie, dziennie lub zaocznie),
absolwentów (do 2 lat od zakończenia studiów)
● Są studentami lub absolwentami kierunków: geoinżynieria, budownictwo,
geotechnika, itp.
● Mają już za sobą pierwsze praktyki na budowie
● Znają język angielski (techniczny mile widziany)
● Są dyspozycyjne i mobilne (praca w delegacji)
● Wychodzą z inicjatywą i otwarcie się komunikują
● Mają wysoką kulturę osobistą
● Są zaangażowane i „chce im się chcieć”
● Mają pasje! Chcemy ludzi dla których budowanie to coś więcej niż tylko praca
● Mają prawo jazdy (warunek konieczny)
Podoba Ci się nasza oferta?
Jeżeli podoba Ci się nasza oferta – aplikuj!
Wyślij do nas wypełniony formularz aplikacyjny oraz swoje CV na adres:
kariera@dabi.eu
Aplikuj do 15 maja.

Program stażowy w bazie sprzętu
Termin 5 lipca – 10 września
Miejsce zatrudnienia: Czechowice – Dziedzice (woj. Śląskie)
Podczas programu stażowego:
● Zdobędziesz doświadczenie pracując 10 tygodni w naszych warsztatach
● Otrzymasz szansę na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań do naszej firmy
● Poznasz świetnych profesjonalistów i doświadczysz pracy w zgranym zespole
● Dowiesz się jak współpracujemy z klientami i na czym polega nasza przewaga
konkurencyjna w Polsce i na świecie
● Poznasz od środka nasze technologie, sprzęt i sposób pracy
● Zobaczysz jak się pracuje w rodzinnej firmie pełnej pasji do budowania (i nie tylko)
● Poznasz nasz Zarząd i kadrę kierowniczą oraz zintegrujesz się z innymi stażystami
Oferujemy:
● Wynagrodzenie 3000 (brutto) miesięcznie
● Służbowy komputer
● Pracę z doświadczonymi profesjonalistami
● Włączanie w proces podejmowania decyzji
● Dynamiczne środowisko pracy i ciekawe wyzwania inżynierskie
● Rodzinną atmosferę i wsparcie przy realizacji zadań
● Na koniec najważniejsze… jak się sprawdzisz, od razu dostaniesz u nas pracę
Szukamy osób, które:
● Studiują na ostatnim roku (studia magisterskie i inżynierskie, dziennie lub zaocznie),
absolwentów (do 2 lat od zakończenia studiów)
● Są studentami lub absolwentami kierunków: automatyka i robotyka, mechanika i
budowa maszyn, mechatronika maszyn, itp
● Mają już za sobą pierwsze praktyki
● Znają język angielski (techniczny mile widziany)
● Interesują się maszynami i sprzętami ciężkimi
● Posiadają wiedzę elektryczną, umieją czytać schematy elektryczne (mile widziane)
● Są ciekawe świata, lubią majsterkować, same wyszukują nowe rozwiązania i
wprowadzają usprawnienia
● Wychodzą z inicjatywą i otwarcie się komunikują
● Mają wysoką kulturę osobistą
● Są zaangażowane i „chce im się chcieć”
● Mają prawo jazdy (warunek konieczny)

Podoba Ci się nasza oferta?
Jeżeli podoba Ci się nasza oferta – aplikuj!
Wyślij do nas wypełniony formularz aplikacyjny oraz swoje CV na adres:
kariera@dabi.eu
Aplikuj do 15 maja.

