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Jsme malá firma z Českých Budějovic. Začínali jsme v roce 2006 se střešními
konstrukcemi, později jsme se naučili dělat pergoly a přístřešky. Stavěli jsme i zděné
domy, ale stále víc nás to táhlo ke dřevu.
Tesali jsme krovy, položili kilometry střech po celé ČR, postavili stovky pergol a zahradních
domků.
Získali jsme mraky zkušeností a znalostí v práci se dřevem, materiály a konstrukcemi,
které nám dovolily začít se specializovat na to co umíme a co nás baví – zakázkové
zahradní konstrukce a dřevostavby.
Naše hodnoty
Pro někoho fráze, pro nás je zodpověné podnikání hodnota. Věříme, že slušnost a kvalití
práce může udělat svět trochu lepším místem k životu. Naší vizí je budovat kultivovanou
firmu, která dělá skvěle řemeslo, je spolehlivým partnerem pro architekty, projektanty i
drobné stavitele, a zároveň je firmou, která umí vytvořit profi podmínky a fajn prostředí pro
své zaměstnance.

Zkušeni bardi i kluci po škole. U Kučerů se mixuje energie mládí a nápady se zkušeností a
nadhledem. Mladým nabízíme perspektivu, hodně práce za slušné peníze a možnost
naučit se řemeslo od zkušených profíků. Tatíkům od rodin zase stabilní práci, příjem,
dovču a respekt k jejich zkušenostem. Všem bez rozdílu nabízíme férové a slušné jednání
(aby nás měli rádi), profi nářadí a odborné kurzy (aby jim šla práce od ruky) a navíc i
značkové pracovní hadříky (aby se za nás nestyděli). Snažíme se, aby makat u Kučerů byl
trend.
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Koho hledáme?
Montážník dřevostaveb
plný úvazek
Ahoj, rádi bychom našli nového kolegu/kolegyni na pozici montážník dřevostaveb.
Oceníme zkušenosti s dřevěnými konstrukcemi, zájem o obor a ochotu učit se.
Dřevostaveb přibývá, jedná se o progresivní obor, který má budoucnost a my chceme
dělat nejlepší domy široko daleko. Zkusíš to s námi?
Obor:manuální práce
Praxe v oboru:není vyžadována
Místo výkonu:České Budějovice
Požadujeme
- spolehlivost, dochvilnost
- řidičský průkaz skupiny B
- rozumět projektové dokumentaci a výkresům
- zkušenosti s montáží pergol, altánů, stání
- znalost pokládky polykarbonátových krytin: trapézové, komůrkové, plný polykarbonát
- znalost pokládky šindelových krytin
- znalost pokládky betonových, pálených a plechových krytin
- oceníme znalost programu SEMA
Nabízíme
- celoroční zaměstnání (leden–prosinec)
- zázemí a lidský přístup rodinné firmy
- hodinová mzda 170–200 Kč na ŽL
- dva výplatní termíny v měsíci
- pracovní oblečení Engelbert Strauss
- firemní vybavení Makita
- na každé stavbě jištění BOZP pomocí lešení, lan, úvazků
- firemní benefity

Další pozice: Klempíř, Pokrývač…..
Pokud Tě nabídka zaujala volej na +420 602 353 454, Ing. Kamil Kučera

