
25
Jahre

Jobs & Karriere

Wir bieten: • Flexible Arbeitszeiten in Vollzeit oder Teilzeit bei gutem Betriebsklima mit  
verantwortungsvollen Aufgaben in den unterschiedlichsten Disziplinen.

• Angemessene Vergütung mit 30 Tagen Urlaub, Jobticket für den ÖPNV sowie  
zusätzliche Unfallversicherung, betriebliche Zusatzkrankenversicherung und  
betriebliche Altersvorsorge

• Weiterbildungsangebote auf internen und externen Fortbildungen

• Arbeitnehmervertretung, kontinuierliche Mitarbeitergespräche, vertrauensvolle  
Zusammenarbeit über alle Hierarchieebenen

• Gesundheitsbewusstsein, ergonomische Arbeitsplätze, Rückentraining  
oder Nichtraucherprogramme

• Der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt – egal ob Sie 22 Jahre alt sind oder  
22 Jahre Berufserfahrung mitbringen: Sie sind bei uns herzlich willkommen!

Für unseren Bürostandort am Mittellandkanal in Hannover suchen wir ab sofort einen

Будівельний кресляр 
(спеціаліст з технічних креслень)

• • Ви допомагаєте нашим планувальникам на таких стадіях планування як: 
• попереднє планування проектів 
• ескізне планування 
• робоче документування

• Ви створюєте плани для перерахованих стадій планування в галузі транспортних 
систем та прокладання кабельних ліній зв‘язку а також відповідних розрахунків

Ваші завдання:

• Закінчена освіта проектувальника або технічного спеціаліста з креслень
• Досвід роботи в галузі дорожнього будівництва, споруд рейкових колій та 

прокладання кабельних ліній зв‘язку 
• Знання в області розрахунків транспортних систем
• Знання продуктів Microsoft Office
• Знання AutoCAD і/або CARD/1
• Здатність роботи в команді та здатність витримувати навантаження
• Бажанo знання німецької мови

Ваша кваліфікація:

Ми пропонуємо: • Гнучкий робочий графік на повній або неповній ставці
• Хороша робоча атмосфера та цікаві міждисциплінарні завдання
• Достойна оплата праці та 30 днів відпустки, проїзний квиток на громадський 

транспорт 
• Додаткове страхування у разі нещасних випадків, додаткове медичне страхування та 

додаткові пенсійні нарахування
• Різноманітні курси підвищення кваліфікації
• Професійний розвиток кар‘єри та постійний довірчий діалог на всіх рівнях кар‘єрної 

системи 
• Ергономічні робочі місця, фокус на здорову робочу обстановку, а також програми з 

тренування спини та відмови від куріння
• Кожен із співробітників для нас важливий і ми цінуємо його в першу чергу як людину 

– неважливо, чи вам лише 22 роки або ж у вас уже 22 роки досвіду роботи. Ми раді 
кожному та цінуємо кожного! 

Для нашого філіалу на Міттеландканал в Ганновері ми терміново шукаємо

Wir sind ein Planungsbüro mit ca. 75 Mitarbeitenden  
und erarbeiten komplette Mobilitätslösungen.  

Unsere Schwerpunkte liegen in der Planung, Realisierung 
und Steuerung von ÖPNV Maßnahmen und im  

Bereich des motorisierten Individualverkehrs (MIV).

Betri
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Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, gern auch über unser Internetformular.
Ihre Ansprechpartnerin: Magdalena Tripari 
Telefon: 0511-3995-1144 
eMail: mtripari@transtecbau.de

TransTec Bauplanungs- und  
Managementgesellschaft Hannover mbH 

Gradestraße 20, 30163 Hannover

www.transtecbau.deTransTecBau – seit über 25 Jahren erfolgreich am Markt!


