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Συναρμολογητής κουζινών – XXXLutz Γερμανία 

 

Περιγραφή θέσης εργασίας: 

 

• Παράδοση και κατασκευή κουζινών κάθε είδους πλήρους απασχόλησης 

• Τοποθέτηση πάγκων εργασίας (ξύλο και ενδεχομένως πέτρα ή κεραμικά) 

• Διάφορες εργασίες προσαρμογής (π.χ. διανοίξεις) με σέγες, ηλεκτρικές πλάνες κλπ. 

• Ηλεκτρικές και υδραυλικές συνδέσεις 

 

Ο ιδανικός υποψήφιος: 

 

• Βασικές γνώσεις γερμανικών ή αγγλικών 

• Υψηλή προθυμία για μάθηση - τα γερμανικά αναμένονται από 

• τους πελάτες μας ως γλώσσα συνεννόησης 

• Χειρωνακτική δεξιοτεχνία 

• Φιλική συμπεριφορά και περιποιημένη εμφάνιση 

• Προθυμία για ανεξάρτητη εργασία 

• Αρκετά χρόνια εμπειρίας στην κατασκευή κουζινών 

• Εμπειρία στον χειρισμό εργαλείων επεξεργασίας ξύλου 

• Αξιοπιστία και ομαδικό πνεύμα 

• Ευελιξία 

• Φυσική αντοχή 

• Άδεια οδήγησης κατηγορίας Β (αυτοκίνητο) και ιδιόκτητο αυτοκίνητο αποτελούν 

πλεονέκτημα 

 

Τι προσφέρουμε: 

 

• Ενδιαφέρον και ποικίλο περιβάλλον εργασίας 

• Καλούς συναδέλφους 

• Μόνιμη απασχόληση μετά από δοκιμαστική περίοδο δώδεκα μηνών/έξι μηνών 
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• Γερμανική κοινωνική ασφάλιση (πολύ υψηλό επίπεδο) 

• Ελκυστικός μισθός που εξαρτάται από την απόδοση περίπου €1.500 - €2.000 καθαρό (το 

• συγκεκριμένο ποσό εξαρτάται από τα προσόντα και τις επιδόσεις) 

• Δωρεάν ρούχα εργασίας 

• Σύγχρονος στόλος οχημάτων (3,5t - 7,5t) 

• Εξοπλισμός εργαλείων πάνω από το μέσο όρο 

• Βοήθεια στη διεκπεραίωση υποθέσεων στις υπηρεσίες και στην αναζήτηση κατοικίας 

• Ευέλικτα μοντέλα χρόνου εργασίας 

• Οικονομική διαμονή από εμάς για όλη τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου 

• Πληρωμή της άδειας οδήγησης κατηγορίας C1/E (φορτηγό έως 7,5t + ρυμουλκούμενο) μετά 

• από επιτυχημένη δοκιμαστική περίοδο 

• Δωρεάν εκπαίδευση ως επαγγελματίας οδηγός (κωδικός αριθμός 95 σύμφωνα με τον 

κανονισμό 

• της ΕΕ) - μετά από επιτυχημένη δοκιμαστική περίοδο 

• Γλωσσικά μαθήματα 

• Δωρεάν εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά μαθήματα στη δική μας ακαδημία 

• Καλές προοπτικές εξέλιξης 

• Πρόγραμμα εργαζομένων XXXL (δωρεάν πακέτα ασφάλισης και περίθαλψης) από τον 13ο 

μήνα 

• Απασχόλησης 

 

 

Interested? 
 
Please submit your application in German or English referring to the  
reference code NSB-190902-BAU  
to ZAV-IPS-Niedersachsen-Bremen@arbeitsagentur.de  
 
Please also add the contact person at the employer  
Mr. Matthäus Schörkmeier to your application-mail via :CC to 
JTV@xxxlgroup.com 
 
We, the International Placement Service (IPS) of the Federal German Employment Agency, 
are also offering information about “Living and Working in Germany”. After carefully 
considering your application documents, we will propose you as a potential candidate to the 
employer. We also provide information on living and working in Germany as well as 
considering your chances on the German labour market for you.  
If you have any questions, you can contact us by phone:  
(+49) 421 178 1234 

mailto:ZAV-IPS-Niedersachsen-Bremen@arbeitsagentur.de
mailto:JTV@xxxlgroup.com
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ENGLISH PROSPECT: 

 

 

Kitchen Fitter – XXXLutz Germany 

 

 
 
Job description: 
 

• Delivery, placement and installation of kitchen furniture at client’s premises (full-time) 

• Fitting of worktops (wooden; stone or ceramic on occasion) 

• Adaptations (e.g. filler panels) with jigsaws, electric planers etc. 

• Electrical installations and plumbing 

 
The ideal applicant: 
 

• Basic skills in German or English 

• Willingness to improve German skills – our customers expect communication in their 

language 

• Skilled craftsmanship 

• Friendly and neat appearance 

• Willingness to work independently 

• Several years of experience in kitchen fitting 

• Experience in handling woodworking tools  

• Reliability and capacity for teamwork 

• Flexibility 

• Physical stamina 

• Driving license class B (passenger car); own car advantageous 

 
We offer: 
 

• Interesting and diversified working environment 

• Friendly colleagues 

• Six months probationary period; permanent position after twelve months 

• German social insurance (high standard) 

• Attractive, performance-related wage of approx. €1.500 - €2.000 

net (depending on skills and performance) 

• Free workwear 

• Modern motor pool (3,5 – 7,5-ton) 

• Superior tool kit  
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• Assistance with administrative aspects and apartment-hunting 

• Flexible working hours scheme 

• Cheap accommodation during probationary period 

• Free LGV (large goods vehicle license) class C1/E (< 7,5-ton + 

trailer) 

• Free Driver CPC (certificate of professional competence/Code 95 as per EU-regulation) 

• Language courses 

• Free in-house education and training 

• Excellent promotion prospects 

• Employee programme (free complementary insurance and retirement provision); offered upon 

the completion of 12th month of employment 

 
 
 
 
Interested? 
 
Please submit your application in German or English referring to the  
reference code NSB-190902-BAU  
to ZAV-IPS-Niedersachsen-Bremen@arbeitsagentur.de  
 
Please also add the contact person at the employer  
Mr. Matthäus Schörkmeier to your application-mail via :CC to 
JTV@xxxlgroup.com 
 
We, the International Placement Service (IPS) of the Federal German Employment Agency, 
are also offering information about “Living and Working in Germany”. After carefully 
considering your application documents, we will propose you as a potential candidate to the 
employer. We also provide information on living and working in Germany as well as 
considering your chances on the German labour market for you.  
If you have any questions, you can contact us by phone:  
(+49) 421 178 1234 
 

mailto:ZAV-IPS-Niedersachsen-Bremen@arbeitsagentur.de
mailto:JTV@xxxlgroup.com

