
 
 
 
 

RIEDL & STÖCKER GMBH 

 MONTAŻ   SERWIS PRZEMYSŁOWY 

Certyfikacja SVG zgodnie z normą  DIN EN 9001:2008 
 

 

 
 
 
 
Nr ident.: DE 125 137 385        Nr ident. podatkowej: 
5321/5745/0076 

 

Podstawą wszystkich naszych transakcji i czynności są nasze ogólne warunki handlowe, które możemy wysłać na życzenie. Dla czynności spedycyjnych, których 
przedmiotem nie jest operowanie ciężkimi przedmiotami, obowiązują ADSp (ogólne warunki niemieckich spedytorów), w najnowszym wydaniu, z wyjątkiem pkt. 29 ADSp. 
Dalsze ubezpieczenia zawieramy tylko na specjalne pisemne żądanie. Miejscem wykonania zobowiązań oraz sądem właściwym – również dla zobowiązań czekowych i 
wekslowych – dla obydwu stron umowy jest Hagen. 

 

Hochofenstraße 12 
D-58135 Hagen 
E-mail:riedl-stoecker@riedl-stoecker.com 
Homepage: www.riedl-stoecker.com 

 
 
Telefon: 02331/94090 
Telefax: 02331/940944 

Dyrektor firmy: 
Steffen Wolf 

HRB 2595 Sąd Rejonowy w Hagen 
Rachunki bankowe: 
Deutsche Bank,Hagen(BLZ 450 700 02)Kto.-Nr. 635 7800 
Sparkasse,Hagen   (BLZ 450 500 01) Kto.-Nr. 104 900 202 
 

 

Kierownik projektu (mężczyzna lub kobieta) 

Firma Riedl und Stöcker realizuje na całym świecie usługi techniczne w dziedzinie 

przeprowadzek zakładów przemysłowych, transportu pionowego i poziomego oraz kompletnego 

montażu nowych maszyn. 

Profil kandydata: 

 

Inżynier albo technik (mężczyzna lub kobieta) w dziedzinie elektrotechniki, budowy maszyn i 

urządzeń przemysłowych, konstrukcji metalowych albo podobne wykształcenie. 

Idealne jest dysponowanie doświadczeniem w dziedzinie przeprowadzek zakładów 

przemysłowych oraz w pracy z hydraulicznymi systemami transportu pionowego i poziomego. 

Praca na rynku międzynarodowym wymaga wysokiej gotowości do podróży, elastyczności, 

talentu organizacyjnego oraz dobrej znajomości języka angielskiego. Mile widziana jest 

znajomość także innych języków. 

Posiadanie prawa jazdy kategorii B. 

 

Zakres obowiązków: 

 wspieranie zarządu przy pozyskiwaniu zamówień, przygotowywaniu ofert i planowaniu 

projektów 

 wspieranie zarządu przy negocjowaniu warunków zamówień 

 nadzór nad realizacją projektu 

 opracowywanie harmonogramów, organizacyjne i techniczne planowanie budów 

 finansowa realizacja budów (aneksy, roboty dodatkowe, zwiększanie i zmniejszanie 

zakresu robót, korekty kosztorysów...) 

 zadania w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska 

 utrzymywanie kontaktów z klientami i dostawcami 

 

Obowiązki dodatkowe: 

 monitoring wykonywania zarządzania jakością i wniosków racjonalizatorskich 

 realizacja robót transportowych i montażowych na miejscu 

Oferujemy bezpieczną i zróżnicowaną pracę w pełnym wymiarze czasu przy wynagrodzeniu 

stosownym do osiągnięć, zapewniamy też możliwość dalszego dokształcania zawodowego. 



 
 
 

RIEDL & STÖCKER GMBH 

 MONTAŻ   SERWIS PRZEMYSŁOWY 

Certyfikacja SVG zgodnie z normą  DIN EN 9001:2000 

  

 
 
 
 
Nr ident.: DE 125 137 385        Nr ident. podatkowej: 
5321/5798/1673 

 

Podstawą wszystkich naszych transakcji i czynności są nasze ogólne warunki handlowe, które możemy wysłać na życzenie. Dla czynności spedycyjnych, których przedmiotem 
nie jest operowanie ciężkimi przedmiotami, obowiązują ADSp (ogólne warunki niemieckich spedytorów), w najnowszym wydaniu, z wyjątkiem pkt. 29 ADSp. Dalsze 
ubezpieczenia zawieramy tylko na specjalne pisemne żądanie. Miejscem wykonania zobowiązań oraz sądem właściwym – również dla zobowiązań czekowych i wekslowych – 
dla obydwu stron umowy jest Hagen. 
 

Hochofenstraße 12 
D-58135 Hagen 
E-mail:riedl-stoecker@riedl-stoecker.com 
Homepage: www.riedl-stoecker.com 

 
 
Telefon: 02331/94090 
Telefax: 02331/940944 

Dyrektor firmy: 
Steffen Wolf 

HRB 2595 Sąd Rejonowy w Hagen 
Rachunki bankowe: 
Deutsche Bank,Hagen(BLZ 450 700 02)Kto.-Nr. 635 7800 
Sparkasse,Hagen   (BLZ 450 500 01) Kto.-Nr. 104 900 202 
 

 

W razie zainteresowania pracą na stałe w naszej firmie uprzejmie prosimy o pisemny list 

motywacyjny przesłany pocztą zwykłą lub elektroniczną. 

 

Mile widziany jest też kontakt telefoniczny. 

 

Kontakt: 

Riedl & Stöcker GmbH 

PanThomas Klein 

Hochofenstr.12 

58135 Hagen 

telefon: +49-2331-94990 

e-mail: t.klein@riedl-stoecker.com  

 

Riedl & Stöcker GmbH 

pani Petra Wolf 

Zeitzer Straße 3a 

04442 Zwenkau 

telefon: +49-34203 – 32740 

e-mail: riedl-stoecker-leipzig@riedl-stoecker.com  

 


