
Asystent Architekta 
building4you spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
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 Warszawa 
Warszawa, mazowieckie 

Twój zakres obowiązków 

 udział w przygotowaniu i realizacji dokumentacji projektowej (od projektów koncepcyjnych, 

budowlanych po projekty wykonawcze); 

 zbieranie wytycznych na temat danego projektu i prace związane z przygotowaniem 

dokumentacji; 

 kontakt z projektantami branżowymi oraz koordynację międzybranżową prac projektowych; 

 opracowywanie koncepcji wnętrz oraz założeń do projektów branżowych pod okiem architekta 

prowadzącego; 

 wykonywanie wizualizacji; 

 dobór odpowiednich materiałów wyposażeniowych; 

 kontakt z podwykonawcami, dostawcami; 

 raportowanie postępów prac nad powierzonymi zadaniami oraz wsparcie pozostałych działów 

firmy realizujących inwestycje; 

Nasze wymagania 

 masz ukończone studia min. inżynierskie na kierunku architektura; 

 co najmniej roczne przy tworzeniu projektów budowlanych i wykonawczych, mile widziane jest 

doświadczenie związane z profilem naszej firmy; 

 wiedza z zakresu Prawa Budowlanego, Warunków Technicznych oraz głównych przepisów 

przeciwpożarowych; 

 język angielski na poziomie średniozaawansowanym; 

 biegła znajomość narzędzi pracy: AutoCad, Pakiet Office (mile widziany ArchiCad); 

 umiejętność wykonywania wizualizacji; 

 wyobraźnia przestrzenna oraz znajomość materiałów z branży budowlanej. 

 kreatywność, samodzielność oraz poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę; 

 bardzo dobra organizacja czasu własnej pracy; 

 umiejętność koordynowania zadań; 

Mile widziane 

 prawo jazdy kat B; 

To oferujemy 

 stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B (w zależności od preferencji 

Kandydata); 

 pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie i pozytywnej atmosferze; 

 atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i efektów pracy; 

 możliwość awansu wraz z nabieraniem doświadczenia i stażem pracy; 



 możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego przy pracy z projektantami branżowymi i 

rzeczoznawcami; 

 możliwość odbycia praktyki budowlanej; 

 możliwość zdobycia praktyki projektowej w celu uzyskania uprawnień do projektowania w 

branży architektonicznej; 

 wdrożenie na stanowisko pracy oraz mentoring w trakcie pracy; 

 niezbędne narzędzia pracy; 

 pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe). 

 Benefity 

 prywatna opieka medyczna 

 dofinansowanie szkoleń i kursów 

 ubezpieczenie na życie 

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

warszawa,oferta,1001848241?sort=3&s=c76c1eb0&searchId=d4c20c80-e64d-11ec-945a-

390a8ff015d7 

https://www.pracuj.pl/praca/asystent-architekta-warszawa,oferta,1001848241?sort=3&s=c76c1eb0&searchId=d4c20c80-e64d-11ec-945a-390a8ff015d7
https://www.pracuj.pl/praca/asystent-architekta-warszawa,oferta,1001848241?sort=3&s=c76c1eb0&searchId=d4c20c80-e64d-11ec-945a-390a8ff015d7
https://www.pracuj.pl/praca/asystent-architekta-warszawa,oferta,1001848241?sort=3&s=c76c1eb0&searchId=d4c20c80-e64d-11ec-945a-390a8ff015d7

