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Twój zakres obowiązków 

Dołącz do zespołu architektów warszawskiej pracowni The Design Group! 

Pracownia The Design Group została założona przez architekta Konrada Krusiewicza w 2015 

roku. Zespół tworzą projektanci i architekci z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu wnętrz 

biurowych oraz doradztwie architektonicznym przy realizacjach inwestycji komercyjnych – w 

szczególności budynków biurowych. TDG jest laureatem wielu prestiżowych konkursów m.in. 

European Property Awards, CBRE Official Superstar, Oracle, a do dziś ma na swoim koncie 

ponad 400 000 m2 przeprowadzonych działań projektowych. 

W portfolio TDG znaleźć można takie firmy jak: Allegro, Santander, Infor, UPC, Universal Music 

Polska, Autodesk, DHL, Clariant, Euronet itd. 

W związku z dynamicznym rozwojem naszego biura architektonicznego poszukujemy osób na 

stanowisko ASYSTENT ARCHITEKTA. 

Do Twoich obowiązków będzie należało: 

• przygotowywanie dokumentacji technicznej, 

• rysowanie i przygotowywanie projektów ID, 

• rysowanie i przygotowywanie projektów wykonawczych. 

Nasze wymagania 

Doświadczenie i umiejętności, jakich od Ciebie wymagamy: 

• minimum 2 lata doświadczenia przy opracowywaniu projektów koncepcyjnych i wykonawczych, 

• doświadczenie w projektowaniu wnętrz, 

• znajomość programu Auto Cad w stopniu zaawansowanym, 

• znajomość środowiska Revit, 

• znajomość środowiska Adobe PS/ID, 

• znajomość programów OFFICE, 

• wiedza z zakresu norm przy projektowaniu przestrzeni publicznych, 

• język angielski na poziomie zaawansowanym, 

• mile widziane doświadczenie w biurze o podobnym profilu. 

Szukamy właśnie Ciebie, jeśli jesteś osobą, która: 

• zna trendy projektowe i interesuje się rynkiem nieruchomości komercyjnych, 

• jest kreatywna, 

• potrafi pracować w grupie, 

• jest zaangażowana, elastyczna i zdeterminowana do pracy, 

• sprawnie wykonuje powierzone zadania, ale też i jest przy tym bardzo dokładna, 

• szybko się uczy, 

• jest komunikatywna, 
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• potrafi też samodzielnie podejmować decyzje. 

To oferujemy 

Oferujemy: 

• umowę o pracę (po okresie próbnym), 

• pracę stacjonarną w biurze na Żoliborzu, 

• pracę na pełen etat oraz atrakcyjne wynagrodzenie, 

• wszystkie niezbędne narzędzia pracy, pełne wyposażenie stanowiska pracy, 

• pracę przy projektach dla międzynarodowych marek, 

• uczestniczenie w tworzeniu ciekawych/nieszablonowych projektów podnoszących kwalifikacje 

zawodowe, 

• udział w konferencjach, szkoleniach i wydarzeniach branżowych, 

• pracę w przyjaznej atmosferze, w młodym i zmotywowanym zespole. 

Jeśli jesteś zainteresowana/zainteresowany pracą w naszym zespole The Design Group, prosimy 

o przesłanie 𝗖𝗩 𝗶 𝗽𝗼𝗿𝘁𝗳𝗼𝗹𝗶𝗼 do 17 czerwca br. wraz z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych. 

https://www.pracuj.pl/praca/asystent-architekta-

warszawa%2Coferta%2C1001790274?sug=konto_bd_21 

https://www.pracuj.pl/praca/asystent-architekta-warszawa%2Coferta%2C1001790274?sug=konto_bd_21
https://www.pracuj.pl/praca/asystent-architekta-warszawa%2Coferta%2C1001790274?sug=konto_bd_21

