Ponukový list.
Sme spoločnosť zaoberajúca sa zabezpečením sadrokartonárskych, vodoinštalatérskych
a kúrenárskych prác v Nemecku. V našom záujme je poskytnúť prácu odborníkom a vysoko
profesionálnym montérom.
Prácu ponúkame v zabehnutej stavebnej spoločnosti s dobrým zázemím.
Ku každej zákazke sú zvlášť spracované pracovné pokyny, pre ľahkú orientáciu montérov v
danej problematike.
Oblasť sadrokartónov:
Zákazka sadrokartón: Kolín
Termín nástupu do práce: podľa dohody.

Ubytovanie:
●

je zabezpečené a hradené našou spoločnosťou. Každý montér dostane presnú adresu
ubytovania

●

náklady na ubytovanie sa budú zaúčtovávať formou faktúr.

Pracovné pokyny:
na tejto zákazke budú pracovať štyria montéri.
Jedna dvojica pôjde domov po štyroch týždňoch a vráti sa po týždni späť.
Druhá dvojica pôjde domov na ďalší týždeň po ich návrate. Z uvedeného vyplýva, že na
stavbe musia byť stále min.dvaja montéri.
Toto sa bude opakovať každé štyri týždne pokiaľ si to práca nebude vyžadovať inak.
Upozorňujem montérov na dodržovanie odchodov a návratov aby nedochádzalo
k zbytočným problémom a sankciám zo strany zadávateľa práce.

Cestovné náhrady:
Cestu do a z Nemecka si každý zabezpečuje a hradí sám. Taktiež aj dopravu na pracovisko.
Náklady na dopravu na a z pracoviska sú hradené takto:
polovicu nákladov hradíme my, druhú polovicu si hradia montéri. Náhrada nákladov na
dopravu bude preplácaná vo faktúre.

Fakturácia:
1. faktúra montéra bude vystavená po 14 kalendárnych dňoch a uhradená po ďalších 14
dňoch. Z uvedeného vyplýva, že prvé peniaze budú po 28 kalendárnych dňoch a ďalšie
každých 14 dní a to až do ukončenia zákazky.
Technické zabezpečenie:
Každá dvojica montérov musí mať svoje auto a potrebné vybavenie na danú zákazku.
Vŕtačku do betónu, malú brúsku, ručné náradie, predlžovacie káble, prenosné svetlá,
uťahovačku, laser... Jednoducho napísané, všetko potrebné na danú prácu.
Ochranné prostriedky: okuliare, rukavice, pracovná obuv, bežné pracovné oblečenie montérky, prilbu.

Cena práce:
Ponúkame 14 € za odpracovanú hodinu, v priemere sa pracuje 200 hodín.
Avšak odmena za prácu je podmienená výkonom! Prvá zákazka bude vykonaná
spolu so zadávateľskou firmou a po osvedčení sa budú zákazky vykonávané už samostatne.

Vyžadujeme kvalitnú a rýchlu prácu podľa pokynov stavbyvedúceho a snahu učiť sa nemecký
jazyk kvôli lepšej a rýchlejšej komunikácii.

Ďalšie informácie Vám budú poskytnuté po dohovore.

S pozdravom Ivan Gajdoš.

