
Firma Business Bridge Group Sp. z o.o. jest profesjonalną agencją rekrutacyjną. Współpracujemy z 
firmami w zakresie poszukiwania najlepszych specjalistów i menedżerów na terenie całej Polski i UE, 
dbając przy tym o zapewnienie satysfakcjonującej pracy kandydatom. 
  

Obecnie poszukujemy dla naszego Klienta- firmy zajmującej się sprzedażą elementów stolarki 
otworowej takiej jak: bramy garażowe, bramy przemysłowe , drzwi antywłamaniowe, napędy, 
ogrodzenia oraz fasady aluminiowe, osoby na stanowisko: 

 
Montażysta 

  

Miejsce pracy: Poznań-Polska zachodnia 

 
 
Jakie będą Twoje zadania na tym stanowisku pracy: 

· montaż stolarki otworowej, a przede wszystkim bram i drzwi, 
· obsługa klientów na terenie Polski zachodniej, 

 konserwacja i serwis bram i drzwi, 
  

 wykonywanie bieżących napraw doraźnych i konserwacji urządzeń na miejscu u klienta, 
· odpowiednie reprezentowanie firmy i dbanie o dobry wizerunek. 

 

Poszukujemy właśnie Ciebie, jeśli:  
  

· posiadasz doświadczenie na podobnym stanowisku, 
· potrafisz pracować na podstawie rysunku technicznego, 
· możesz wykonywać pracę na wysokości powyżej 3 metrów oraz podnosić ciężki sprzęt, 
· posiadasz prawo jazdy kat. B, 
· jesteś odpowiedzialny, komunikatywny. 
  

Dodatkowe umiejętności: 

· obsługa podnośników nożycowych oraz wózków widłowych. 
  

Osobie zatrudnionej oferujemy: 
· umowę o pracę, 
· dobrą atmosferę w pracy, 
· możliwość rozwoju zawodowego. 

  
  

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przysłanie CV na adres rekrutacje@bbgroup.com.pl z 
dopiskiem Monter/Poznań 

 
Posiadamy certyfikaty Ministra Gospodarki i Pracy nr 5355. 
Wstępną selekcję kandydatów przeprowadzamy na podstawie przysłanych do nas cv. Kontaktujemy 
się telefonicznie z wybranymi kandydatami, udzielamy bardziej szczegółowych informacji dot. 
stanowiska pracy, a także informujemy o dalszym procesie rekrutacji. 
 

Prosimy o podanie w tytule wiadomości nazwy stanowiska oraz dopisanie w treści cv klauzuli: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst 
jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o 
dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich 
poprawiania.". 
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