
OPORTUNITATEA
UNUI ÎNCEPUT  
DE CARIERĂ 
EXCELENT

Gebr. Schmölzl GmbH & Co. KG 
Hoch- und Tiefbau

Wappachweg 27 
83455 Bayerisch Gmain 
Germania

Telefon: +49(0)8651 7009-0 
Fax: +49(0)8651 7009-112

www.schmölzl.de 
bewerbung@schmoelzl.de

Contactați
IONEL VICOVAN
Telefon mobil +49 151 68649702 
Mail: vic@schmoelzl.de

Nu ezitați să puneți întrebări în limba română, la:

Compania Schmölzl vă oferă:

Școală profesională și lecții
suplimentare de limba
germană în cadrul companiei

Plata costurilor de călătorie 
la prima sosire

Oportunitatea unui stagiu de 
practică destul de bine plătit 
pentru a ne cunoaște reciproc

O cazare la 300 m de  
supermarketul cu wifi

Asistență cu 
autoritățile

Ajutor cu reglementările
Viza / permis de muncă

Garanție de preluare după
stagiatură și un loc de 
muncă sigur

Echipament,
echipament de siguranță,
haine de lucru

Experiență în formarea 
tinerilor români

Plata în funcție de performanță
conform contractului colectiv
de muncă

Posibilități de avansare și 
formare continuă



Salariul (brut) este:

ca. 920 € în primul an de învățare 

ca. 1.230 € în al doilea an de învățare 

ca. 1.495 € în al treilea an de învățare 

Oportunitățile dumneavoastră de carieră
Cu stagiul nostru de ucenicie, vă puteți deschi-
de drumul în industria construcțiilor.
După finalizarea Școlii profesionale, puteți 
avansa la postul de maistru sau maistru prin 
formare suplimentară.

Zidar este o ocupație specializată în prelucrarea ma-
terialelor de zidărie și în placarea pereților de zidărie cu 
izolații, izolații și cofraje.
Instalatorii de conducte construiesc sau întrețin 
sisteme de conducte pentru apă, gaz, cablu, încălzire 
urbană.
Constructorii de drumuri construiesc drumuri 
principale și secundare, trotuare și piste de biciclete, 
zone pietonale, autostrăzi și aerodromuri. De asemenea, 
compactează subsolul, realizează șanțuri de drenaj și 
formează o suprafață de beton sau de asfalt ca șosea.
Constructorii de canalizare montează conduc-
te din beton, plastic și metal. Aceștia construiesc sisteme 
de canalizare și conducte, de la racorduri mici la colec-
toare mari de canalizare.
Constructorul de beton și beton armat este 
o profesie pentru producția de componente din beton, 
cofraje și instalarea armăturilor.

Puteți alege dintre 
următoarele profesii:

Compania Schmölzl 
în Bayerisch Gmain

Compania Schmölzl există din 1897. Este 
un angajator și un factor economic important 
în industria construcțiilor din regiunea dintre 
Salzburg (10 km) și München (100 km). 

A început ca o mică afacere de zidărie. Astăzi, a cincea 
generație a familiei Schmölzl conduce deja compania 
cu peste 200 de angajați. 
Competențele de bază sunt ingineria civilă și 
construcția de drumuri, inginerie structurală și civilă, 
construcții la cheie și reciclarea pietrișului.
În fiecare an, sunt realizate numeroase proiecte de 
construcții pentru clienți din industrie, privați și publici. 
Clădirile sunt rezultatul unor Lucrători motivați, cu înaltă 
calificare și al unor mâini pricepute și experimentate.

La compania Schmölzl există deja câțiva 
angajați români care vă vor ajuta cu plăcere cu 
traducerile și cu care vă puteți eventual grupa 
pentra călătoriile școlare.

11 tineri din România și-au încheiat deja stagiul de 
pregătirea la Schmölzl.

Cum funcționează ucenicia?
Stagiul de ucenicie durează 3 ani, timp în 
care dobândiți experiență pe șantierele 
de construcții, lucrați în cadrul companiei 
și urmați cursurile unei școli profesionale.


