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Firma SPIE WirliebenKabel GmbH jest innowacyjnym, szybko rozwijającym się 
generalnym wykonawcą w zakresie rozbudowy sieci szerokopasmowej. 
Realizujemy sieci światłowodowe od trasy szkieletowej, poprzez dystrybucję NVT, 
aż po przyłącze domowe. Do realizacji naszych projektów poszukujemy wsparcia kilku

zespołów robót ziemnych, przeciągania kabli 
i montażu światłowodów

Opis zadań:
• budowa rowów kablowych (nawierzchnie utwardzone i nieutwardzone)
• realizacja przyłączy domowych w ramach robót ziemnych (budowa otwarta lub tłoczenie)
• wykonywanie obudów i montaż szybów kablowych
• obsługa minikoparek, frezarek, ładowarek kołowych i innych urządzeń
• przywracanie powierzchni do stanu wyjściowego
• pomiar, dokumentacja i korekta czerwona

Profil wymagań:
• Firmy z doświadczeniem w zakresie robót ziemnych, budowie rurociągów, budowie kanalizacji, 
 a najlepiej w zakresie budowy linii kablowych. Doświadczenie w budowie sieci szerokopasmowych 
 będzie dodatkowym atutem
• Firmy zajmujące się budową linii kablowych, przyłączami domowymi FTTH, przeciąganiem kabli, 
 montażem światłowodów i rozbudową NE 4
• Firmy, które są również przygotowane do pracy w różnych krajach związkowych
• Na placu budowy wymagane jest niemieckojęzyczne kierownictwo budowy
• Zespoły robót ziemnych do montażu tras, liczące 4-5 osób
• Zespół robót ziemnych w zakresie przyłączy domowych, liczący 2-3 osoby
• Zespół robót ziemnych w zakresie przeciągania kabli/ montażu, liczący 2-3 osoby
• Zespół przeciągania kabli, liczący 2-3 osoby
• Zespół montażu światłowodów i instalacji miedzianych, liczący 2 osoby

Wyposażenie podwykonawców:
• Roboty ziemne z minikoparką do 3 t, pojazd z przyczepą, ładowarka kołowa, samochód ciężarowy 7,5 t,
• Przyczepa kablowa, sprzęt do zagęszczania (ubijak), rakieta przeciskowa 45 mm / 65 mm z kompresorem,
• Bariery (znaki, znaki świetlne i ogrodzenia wg niemieckiego Rozporządzenia o ruchu drogowym na ok. 50 m),
• Wyciąg kablowy z pojazdem i kompresorem, urządzenie do wdmuchiwania kabli standardowych, 
 minikabli i jednostek światłowodowych (mikrokabli), w razie potrzeby pojazd z przyczepą i minikoparką, 
 odgrodzenie wykopów i szybów kablowych,
• Montaż światłowodów z urządzeniem do spawania, urządzenie pomiarowe do pomiaru OTDR, skrzynka 
 narzędziowa do rur i mikrokabli, tablet, w razie potrzeby odgrodzenie wykopów i studni kablowych.

Oferujemy:
• długoterminowe umowy z podwykonawcami
• terminowe wystawianie faktur i płatności za usługi
• udział w naszych szkoleniach i korzystanie z profesjonalnej infrastruktury firmy

Zostań częścią odnoszącego sukcesy zespołu!
Czekamy na Państwa zgłoszenia pod adresem: r.waage@wirliebenkabel.de
W celu uzyskania wstępnych informacji prosimy o kontakt z panem Waage pod numerem telefonu  +49(0)160-94752885.


