
Köthenbürger HTI Hoch-Tief und Ingenieurbau

Opis pracodawcy
Köthenbürger HTI Hoch-Tief und Ingenieurbau GmbH
Firma oferuje usługi w zakresie budownictwa i inżynierii strukturalnej, w tym:
• budowa parkingów i parkingów podziemnych, budynków mieszkalnych i handlowych
• prace budowlane przy prefabrykatach betonowych, żelbetowych
• kompleksowe roboty budowlane.

http://www.k-hti.de

Kształcenie w zawodzie
Betoniarz-zbrojarz | Beton- und Stahlbetonbauer/in

Liczba miejsc
2

Wymagania
● Wiek od 18 do maks. 30
● Matura
● Na świadectwie z liceum/technikum: biologia i chemia – dobre oceny
● Prawo jazdy kat. B i własny samochód mile widziany
● Gotowość do częstych wyjazdów na budowy
● Znajomość języka niemieckiego przed rozpoczęciem nauki: min. B1

Miejsce praktycznej nauki zawodu
Heinrich-Seidel-Str. 2, 17192 Waren

Miejsce teoretycznej nauki zawodu
Nauka w niemieckiej szkole, w miejscowości: Rostock

Oferta
• w 1. roku nauki  – 566,10 € brutto
• w 2. roku nauki  – 775,80 € brutto
• w 3. roku nauki  – 981,90 € brutto

UWAGA: Istnieje możliwość otrzymania dodatku uczniowskiego z Urzędu Pracy –
Berufsausbildungsbeihilfe (BAB)

– rozpoczęcie nauki: sierpień 2022
– 24 dni urlopu w ciągu roku
– ubezpieczenie społeczne

https://glowka-pracuje.eu/kothenburger/
http://www.k-hti.de/
https://goo.gl/maps/8nxjZia5y2E2
https://goo.gl/maps/WadbmiBQDUP2


– pracodawca pokrywa koszty wyżywienia i internatu (od pon. – pt.) podczas całego 1 roku
nauki w ośrodku szkoleniowym w Rostocku.
Każdy dzień nauki liczy się do stażu pracy w Niemczech i niemieckiej emerytury.

Dodatkowe informacje o zawodzie i ofercie
Dwie rozmowy kwalifikacyjne + krótka praktyka w zakładzie pracy (możliwe terminy od
stycznia do kwietnia).
Praktyczna nauka zawodu nie odbywa się w jednym miejscu lecz na różnych budowach.
Oferta aktualna do 15.12.

Link do oferty nauki w języku niemieckim

Szczegółowy opis oferty w języku polskim

http://www.k-hti.de/website3/wp-content/uploads/2018/05/Stellenanzeige-Azubi-Beton-und-Stahlbetonbauer.pdf
https://glowka-pracuje.eu/wp-content/uploads/2020/09/Betoniarz.pdf


Film o zawodzie – sprawdź swój poziom języka

Chcesz dowiedzieć się:
● jak wygląda harmonogram programu „Główka pracuje”
● jak przebiega nauka
● na czym polega kształcenie zawodowe w Niemczech?

Tu znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:
https://glowka-pracuje.eu/faq.htm

Sprawdź pozostałe oferty nauki w Niemczech na wrzesień 2022 tu.

https://con.arbeitsagentur.de/prod/berufetv/detailansicht/3980
https://glowka-pracuje.eu/faq.htm
https://glowka-pracuje.eu/oferty-nauki/

