
 

 

Firma BAUMIT sp. z o.o. należy do austriackiego koncernu Schmid Industrie Holding, czołowego europejskiego producenta najwyższej 

jakości materiałów budowlanych. Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą, w której wszyscy mogą realizować swój potencjał zawodowy 

i zostać współtwórcą sukcesu Baumit. 

W związku z dalszym rozwojem obecnie do naszego Zespołu poszukujemy: 

 

Instruktora 
(doradcy ds. systemów ociepleń, elewacji, tynków maszynowych i podłóg) 

Nr ref. Rejon pracy  Miejsce zamieszkania 
AWT / Poznań woj. wielkopolskie, zachodniopomorskie  woj. wielkopolskie 

WYZWANIA 

 

 profesjonalne doradztwo techniczne, prowadzenie 

szkoleń / instruktażu praktycznego dla Klientów, 

 współpraca z przedstawicielami handlowymi,  

 ścisła współpraca w zakresie wdrażania nowych 

produktów firmy na rynek i ich zastosowanie ze 

współpracownikami firmy odpowiedzialnymi za te 

zagadnienia,  

 drobne prace tynkarskie, malarskie, murarskie i 

konserwatorskie w zakresie przygotowania 

potrzebnych próbek na budowy, wzorników, plansz, 

 raportowanie zgodnie ze standardami firmy, 

 współtworzenie i dbanie o wizerunek firmy. 

 

 
 

OCZEKUJEMY 

 

 wymóg decydujący - praktycznych umiejętności w 

zakresie prac tynkarskich, wykonywaniu systemów 

ociepleń, w pracach przy renowacjach budynków oraz 

znajomości wykonywania tynków maszynowych, 

 bardzo dobrej znajomości branży materiałów 

budowlanych (preferowana chemia budowlana), 

 min. 2-letniego doświadczenia na podobnym stanowisku, 

 łatwości budowania i utrzymywania długotrwałych relacji,  

 wykształcenia min. średniego (pożądane - techniczne), 

 wysokiej samodyscypliny i odpowiedzialności, 

 gotowości do wyjazdów służbowych na podległym 

terenie, 

 dobrej znajomości obsługi pakietu MS Office, 

 czynnego prawo jazdy kat. B oraz praktyki w prowadzeniu 

samochodu. 

 

NASZA OFERTA 

 

 stała umowa o pracę w firmie o mocnej pozycji 

rynkowej z odważną strategią opanowania rynku 

marketów budowlanych, 

 konkurencyjne na rynku wynagrodzenie uzupełnione 

o premię handlową, 

 pakiet socjalny oraz prywatna opieka medyczna, 

 miła i przyjazna atmosfera w gronie profesjonalistów 

oraz partnerstwo w zespole, 

 swoboda i elastyczność w efektywnym działaniu, 

 cykl szkoleń prowadzonych wg międzynarodowych 

standardów (w tym techniczne), 

 narzędzia niezbędne do wykonywania obowiązków 

służbowych. 
 

 

APLIKUJ 

 

Dokumenty aplikacyjne opatrzone klauzulą o Ochronie 

Danych Osobowych (CV oraz list motywacyjny 

uzasadniający, dlaczego to Ty jesteś idealnym 

kandydatem na proponowane stanowisko) prosimy 

przesyłać do dnia 30.04.2020 na adres 

j.klinowski@baumit.pl 

 

 

Kandydaci, których aplikacje wzbudzą nasze 
największe zainteresowanie  

zostaną zaproszeni na spotkanie.   
 

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu  
z wybranymi osobami. 

 

mailto:j.klinowski@baumit.pl

