Z nami w przyszłość

Twoje miejsce nauki zawodu

Monter izolacji
przemysłowych
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Monter izolacji
przemysłowych

OFERUJEMY WRAZ
Z ZESPOŁEM SZKÓŁ
NR 2 W BOCHNI

o profilu

Warunki jakie powinieneś spełniać
n

n

świadectwo ukończenia szkoły
gimnazjalnej
umiejętność radzenia sobie z
aspektami technicznymi

n

zdolności rzemieślnicze

n

zdolność pracy na wysokościach

n

czerpanie przyjemności z
wykonywania prac montażowych

Grupa Bohle

Goodbye Gimnazjum...
Co jednak dalej? Nad tym pytaniem prawdopodobnie
dość intensywnie rozmyślasz w tym momencie.

Ostatni dzień szkoły jest coraz bliżej!

Oto Twój profil...

Twoje zadania to...

Powinieneś lubić urozmaicenie w pracy, ponieważ
jako monter izolacji przemysłowych każdego dnia
będziesz mierzył się z ciekawymi zadaniami.
Praca zespołowa to rzecz pożądana!
Z wyzwaniami radzimy sobie wspólnie.

Twoje zadania będą obejmowały montaż materiałów izolacyjnych na ścianach zewnętrznych lub rurociągach w celu ochrony
budynków i instalacji przed niskimi temperaturami i hałasem.
Konstrukcje izolacyjne służą nie tylko ochronie przed zimnem
czy ciepłem, ale również w dużym stopniu przyczyniają się do
oszczędności energii. W tym celu materiały izolacyjne osłania
się blachami lub foliami, co ma zapobiec ich uszkodzeniu.
Oprócz tego monter izolacji przemysłowych instaluje ścianki
lekkie, ustawia rusztowanie i odpowiednio dostosowuje różne
elementy izolacyjne.

No tak: Czas na wybór kierunku kształcenia!


Ale w jakim zawodzie?



Jaka branża daje najlepsze perspektywy?



Gdzie sprawdzają się – oprócz warunków finansowych
i zadowolenia z pracy – przede wszystkim perspektywy
długoterminowe?

Jako monter izolacji przemysłowych będziesz
pracował m.in. w rafineriach, elektrowniach
lub dla przedsiębiorstw
branży chemicznej.
Okres nauki wynosi
3 lata, a praktyki odbywaja
sie w warsztacie firmy
Bohle Polska w Bochni.

Wymaga to nie tylko umiejętności rzemieślniczych, ale również
wiedzy na temat materiałów. Materiały, z którymi będziesz miał do
czynienia na co dzień, to m.in.
stal, aluminium, stal
nierdzewna i wełna
mineralna.

Tutaj może
być Twoje
miejsce!

Złóż podanie już teraz!

Oto nasz profil...
Grupa Bohle z siedzibą w Gummersbach została założona w roku
1924 przez Ernesta Bohle. Przedsiębiorstwo stale się rozwija, w wyniku
czego na przestrzeni kilkudziesięciu lat powstały nowe zakłady w
kolejnych lokalizacjach.
Zatrudniając ponad 700 pracowników w Niemczech Francji,
Polsce i Szwajcarii Grupa Bohle oferuje kompleksową ofertę
w takich dziedzinach jak:






Izolacje przemysłowe
Wykończenia wnętrz
Ochrona p. poż.
Konstrukcje metalowe
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A zatem złóż podanie już dziś!

Bohle Polska Sp. z o. o.
ul. Partyzantów 23
32-700 Bochnia
Telefon +48 14 610 0140
office@ bohle-polska.pl

www.bohle-polska.pl

Obecnie praktyki organizują
następujące oddziały:
Bochnia, Berlin, Cottbus, Hamburg,
Kiel, Kolonia, Leipzig, Ludwigshafen,
Monachium, Rostock

