BRAINS CONSULTING recruteaza:

Instalatori țevi pentru proiect (3 luni) retea
termoficare în Belgia
Locatie: Sint-Niklaas, Vlaanderen, Belgium
Descriere:
Construcția începe la reteaua de termoficare ECLUSE
Descrierea proiectului
Proiectul presupune construirea unei retele de termoficare. Aceasta este o rețea care
utilizează căldura de la centralele industriale pentru a încălzi anumite părți ale orașelor.
Țevile utilizate sunt din oțel cu izolație. În interiorul izolației există cabluri cu senzori pentru
a măsura pierderile de căldură din țevi. (Vezi imaginea de mai jos).

Proiectul începe în săptămâna 11-17 Septembrie 2017 și se desfășoară până la
sfârșitul anului (înainte de Crăciun).
www.brainsconsulting.ro

Căutăm:
Primul instalator de țevi (sunt necesari 3 bărbați)
Primul instalator de țevi este responsabil pentru măsurarea și montarea conductelor în
rețea, pe baza planurilor. El taie țevile la dimensiune, modifică conducta conform
specificațiilor și se asigură că sudorul își poate face treaba.
Al doilea instalator de țevi (sunt necesari 4 bărbați)
Cel de-al doilea instalator de țevi ajuta primul instalator cu asamblarea țevilor și finisarea și
pregătirea conductelor, astfel încât acestea să poată fi sudate.
Asistent pentru instalarea țevilor (sunt necesari 6 bărbați)
Verifică dacă sunt plasate bine consolele. Asistă sudorii și instalatorii și asigura orice altă
asistență necesară.
Cerinte:
-

experienta ca si instalator tevi termoficare
limba engleza – nivel conversational
recomandare de la un loc de munca anterior
dupa trimiterea CV si a recomandarii va fi organizat un interviu Skype cu
angajatorul.

Beneficii:
Salariu
Salariile dvs. vor fi plătite în Belgia, taxele vor fi plătite în Belgia.
Salariu brut
Primul instalator de țevi: € 14,50 pe oră / € 580 pe săptămână / € 2513 pe lună
Al doilea instalator de țevi: € 13,00 pe oră / € 520 pe săptămână / € 2253 pe lună
Asistent instalator de țevi: 11,69 € pe oră / 467,60 € pe săptămână / 2026 € pe lună
Cazare
Cazarea va fi aranjata de către angajator. Fiecare angajat are dormitorul său privat.
Casele vor găzdui între 2 și 3 persoane.
Cheltuielile de transport
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Angajatorul va rambursa cheltuielile de transport. Dacă este posibil, 2 persoane pe mașină
, alternativ, un bilet de avion. În acest din urmă caz, vom avea la dispoziție o mașină.
În timpul proiectului, o masina va fi folosita de 2 sau 3 bărbați. Daca se vine cu masina din
Romania, Proprietarul / conducătorul auto va primi o compensație de 0,19 € pe kilometru.
În cazul unei mașini de închiriat, cheltuielile cu combustibilul vor fi plătite de către
angajator.
Pentru informatii suplimentare 0356424472, 0729478762, email:
info@brainsconsulting.ro
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