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Twój zakres obowiązków 

Na tym stanowisku Twoim głównym zadaniem będzie praca w dziale architektury Human 

Office w zespole realizującym najciekawsze projekty aranżacji wnętrz biurowych na terenie 

Polski. 

W zakres obowiązków będzie wchodzić: 

- współpraca w dziale architektury z pozostałymi pracownikami działu 

- współpraca z działem handlowym oraz logistyką Human Office 

- opracowywanie planów aranżacji wnętrz biurowych 

- opracowywanie graficzne materiałów prezentacyjnych 

- wizualizacje 3D 

- dobór materiałów oraz kolorystyki 

- rozmowy i ustalenia z klientami 

- pomiary i wizje lokalne 

- inwentaryzacje 

- ustalenia z działem produkcji 

- opracowywanie rysunków wykonawczych 

- kontrola prac na każdym etapie wykonawstwa 

Nasze wymagania 

Przygotowaliśmy dla Ciebie wdrożenie na to stanowisko jednak abyś mógł być na nim 

skuteczny, musisz posiadać poniższe kompetencje: 

-umiejętności graficzne, wyczucie estetyczne oraz znajomość najnowszych trendów 

-biegła znajomość biznesowego języka angielskiego pozwalająca na płynną, codzienną 

komunikację z klientami 

-znajomość programu AutoCAD na poziomie przynajmniej dobrym 

-znajomość programu excel i power point 

-znajomość programów 3dsMax (corona render) lub pCon planner będzie dodatkowym 

atutem – tu do zastanowienia czy to nie jest wymóg konieczny 

-znajomość programu Photoshop na poziomie przynajmniej dobrym 

-znajomość programu Ilustrator będzie dodatkowym atutem 

-poczucie estetyki i wyobraźnia przestrzenna 

-zainteresowanie tematem projektowania wnętrz 

-znajomość podstaw zasad projektowania i przepisów budowlanych 

-punktualność, sumienność 

-znajomość materiałów wykończeniowych, podłogowych, ściennych, sufitowych będzie 

dodatkowym atutem 

To oferujemy 

https://www.pracuj.pl/praca/junior-architekt-warszawa,oferta,1001710272?sort=4&s=c76c1eb0#map-frame


Praca z nami to przede wszystkim: 

- stabilne zatrudnienie – szukamy profesjonalisty, z którym chcemy związać się na wiele lat 

- atrakcyjny system wynagrodzeń 

- szkolenia wdrożeniowe i rozwojowe 

- niezbędne narzędzia pracy 

- bycie częścią firmy obsługującej najlepsze zlecenia w naszej branży! 

Jeśli czujesz, że chciałabyś podjąć to wyzwanie, wyślij do nas swoje cv! 

O nas 

Human Office Polska  jest liderem na rynku wyposażenia wnętrz komercyjnych. Działamy od 

ponad 10 lat, dostarczając meble biurowe i wyposażenie na terenie całego kraju. Naszymi 

klientami są przede wszystkim liderzy swoich branż, firmy o zasięgu międzynarodowym, silne 

polskie przedsiębiorstwa oraz przedstawicielstwa koncernów zagranicznych działających w 

Polsce. Dzięki zbudowanej pozycji na rynku nasza firma jest w stanie obsłużyć zarówno 

logistycznie jak i finansowo największe projekty meblowe jakie dostępne są na rynku. Mamy 

wspaniałą ofertę, jasną wizję, przemyślane procesy i model biznesowy, jednak potrzebujemy też 

wspaniałych ludzi do zespołu. W związku z naszym rozwojem szukamy osoby, która swoimi 

kompetencjami i zaangażowaniem, wzmocni nasz zespół w roli. 

https://www.pracuj.pl/praca/junior-architekt-warszawa,oferta,1001710272?sort=4&s=c76c1eb0 
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