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Twój zakres obowiązków 

 Praca pod kierunkiem doświadczonych projektantów konstrukcji budowlanych 

 Tworzenie dokumentacji projektowej, poczynając od etapu koncepcji, poprzez projekty 

budowlane, przetargowe i projekty wykonawcze, zgodnie z odpowiednimi przepisami i 

normami technicznymi, wymaganiami inwestora oraz procedurami PM Group, 

 Praca w oprogramowaniu inżynierskim ze szczególnym naciskiem na modelowanie 3D w 

Revit. 

 Wykonywanie rysunków technicznych, zestawień materiałów, 

 Praca w wielobranżowych zespołach projektowych przy realizacji dużych, złożonych projektów 

przemysłowych. 

 Tworzenie i edycja dokumentacji technicznej i wsparcie dla zespołu projektowego. 

Nasze wymagania 

 Absolwent lub student ostatniego roku uczelni technicznej na kierunku budownictwo / 

konstrukcje budowlane. 

 Chęć pracy jako asystent projektanta i podążania ścieżką rozwoju zawodowego w kierunku roli 

projektanta / starszego projektanta konstrukcji prowadzącego duże i złożone projekty 

przemysłowe. 

 Doświadczenie zawodowe w biurze projektowym jako asystent projektanta - będzie stanowić 

dodatkowy atut. 

 Szkolenia, kursy lub doświadczenie zawodowe w zakresie pracy z Revit - mile widziane. 

 Zaawansowana znajomość AutoCAD. 

 Znajomość j. angielskiego na poziomie min. B2/C1, pozwalająca na wykorzystanie języka w 

sytuacjach zawodowych. 

 Dyspozycyjność w wymiarze pełnego etatu lub bliska perspektywa uzyskania takiej 

dyspozycyjności. 

 Umiejętność planowania i efektywnego organizowania zadań własnych pozwalające na pracę 

w dynamicznym środowisku. 

 Umiejętność rozwiązywania problemów i proaktywne podejście do powierzonych zadań. 

 Dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne pozwalające na efektywną komunikację i 

pracę w zespołach projektowych. 

To oferujemy 

 Udział w 2 letnim programie szkoleniowym NEXT realizowanym równolegle do 

pełnoetatowego zatrudnienia. Szczegóły: https://www.pmgroup-global.com/careers/graduates-

and-interns/ 
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 Praca przy ciekawych, złożonych projektach obiektów przemysłowych, możliwość zdobywania 

doświadczenia w wielobranżowych zespołach złożonych z ekspertów w swoich dziedzinach. 

 Rynkowe wynagrodzenie oraz pakiet benefitów pozapłacowych takich jak: 

 Współfinansowanie karty sportowej. 

 Elastyczne godziny pracy 

 Możliwość częściowej pracy zdalnej, 

 Lekcje języków obcych. 

 Szkolenia z zakresu BIM 

 Prywatna opieka medyczna, 

 Ubezpieczenie na życie 

 Program nabywania udziałów firmy 

 Pracowniczy Program Emerytalny 

 Program poleceń pracowników 

 Program wsparcia pracowników 

 Benefity 

 dofinansowanie zajęć sportowych 

 prywatna opieka medyczna 

 dofinansowanie nauki języków 

 dofinansowanie szkoleń i kursów 

 ubezpieczenie na życie 

 możliwość pracy zdalnej 

 elastyczny czas pracy 

 program emerytalny 

 program rekomendacji pracowników 
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