
Asystent Architekta / Junior Architect 

Opis stanowiska: 

• Projektowanie powierzchni mieszkaniowych i biurowych 

• Współpraca przy każdym etapie projektowania (koncepcja, projekty budowlane, wykonawcze, projekty 
zagospodarowania terenu) oraz opracowywanie dokumentacji technicznej 

• Sporządzanie rysunków budowlanych i wykonawczych 

Wymagania: 

• 2-letnie doświadczenie w pracy w biurze architektonicznym 

• Wykształcenie wyższe – architektura  

• Dyspozycyjność do pracy stacjonarnej w pełnym wymiarze godzin 

• Komunikatywny język angielski  

• Biegła znajomość programów Autocad, Sketchup, Ms Office 

• Samodzielność w realizacji powierzonych zadań oraz zaangażowanie i sumienność  

• Załączenie portfolio przy aplikowaniu  

Oferujemy: 

• Ciekawą pracę przy złożonych projektach 
• Konkurencyjne wynagrodzenie uzależnione od kompetencji 
• Pracę w atrakcyjnej lokalizacji na terenie Warszawy 
• Pracę stacjonarną w pełnym wymiarze godzin 
• Dowolność wyboru umowy o zatrudnienie 
• Możliwość zatrudnienia od zaraz 
• Możliwość awansu  
• Niezbędne szkolenia i oprogramowanie 
• Pracę w dynamicznym zespole i przyjaznej atmosferze 
• Eventy firmowe 
• Dofinansowanie prywatnej opieki medycznej i dostęp do karty sportowej 
• Parking dla pracowników 

Link do aplikowania: 
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=1a0d83e8122646c6aeefd297d8
270327  

O firmie: 

Studio20 jest pracownią, której działalność obejmuje projektowanie w zakresie architektury, urbanistyki oraz 
wnętrz. Bazą podejmowanych przez nas działań jest postawa otwartości wobec ludzi, idei i wyzwań 
zmieniającej się rzeczywistości. 

Dążymy do tego, aby nasze projekty charakteryzowały się wysoką jakością autorskich rozwiązań. Jesteśmy 
przekonani, że posługując się współczesnymi środkami wyrazu w odpowiedzialny i autentyczny sposób, 
możemy przyczyniać się do tego, że nowo powstająca architektura odnajdzie swoje miejsce we właściwym jej 
kontekście, odpowiadając na potrzeby przyszłości oraz tworząc dobre relacje z przeszłością. 

Zespół tworzący pracownię Studio20 to architekci kompetentni i twórczy, wyspecjalizowani w trudnych i 
złożonych zadaniach projektowych, którzy podejmują powierzane im zadania z rzetelnością i zaangażowaniem. 
Nasze portfolio obejmuje swoim zakresem budownictwo mieszkaniowe, usługowe, hotelowe i biurowe. 

Zdobyte doświadczenie, sprawne zarządzanie procesem projektowym, a także współpraca 
z renomowanymi specjalistami branżowymi pozwala nam świadczyć naszym klientom obsługę w pełnym 
zakresie- począwszy od opracowania wstępnych koncepcji i analiz po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 
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