
Asystent projektanta-student lub 
absolwent 
Jacobs Engineering 

 Warszawa 
Warszawa, mazowieckie 

Twój zakres obowiązków 

 W Krakowie znajduje się Globalne Centrum Projektowe, w którym zatrudniamy już ponad 1100 

inżynierów oraz 1000 specjalistów różnych branż ( Ksiegowość, IT, HR, Zakupy) w ramach 

Centrum Usług Wspólnych. 

 Wspieramy możliwości rozwoju zawodowego w motywującym i twórczym środowisku pracy. 

Działają u nas grupy młodych profesjonalistów „Careers Network” oraz „Women’s Network”, 

które proponują sesje szkoleniowe, mentoringowe, wyjazdy na konferencje, działania 

związane z wolontariatem. 

 Do naszych zespołów w Krakowie i Warszawie poszukujemy studentów i absolwentów 

zainteresonwanych pracą w charakterze Asystenta projektanta 

Nasze wymagania 

Jesteś absolwentem lub planujesz obronę na specjalności 

Budownictwo wodne/hydrotechnika 

Geotechnika 

Planowanie transportu 

Inżynieria sanitarna/oczyszczalnie ścieków 

Wentylacja i klimatyzacja (HVAC) 

Modelowanie hydrauliczne/GIS 

Konstrukcje 

BIM/modelowanie 3D – Revit, Civil 3D, Navisworks, oprogramowanie Bentley 

Drogi/Mosty 

Architektura 

Specjalność elektryczna 

Środowisko – Oceny oddziaływania na środowisko, ekologia, hydrogeologia, modelowanie 

jakości powietrza i zmian klimatycznych, konsultant do spraw społecznych, analizy środowiska 

wodnego, jakość terenu i zarządzanie odpadami 

Jesteś gotowy do pracy min 20h. w tygodniu 

Posługujesz się j.angielskim w stropniu umożliwiającym swobodną komunikację 

To oferujemy 

 umowę zlecenie dla osób dostępnych do pracy w niepełnym wymiarze godzin 

 umowę o pracę z pakietem benefitów: 2-letni program szkoleniowy i mentorski Graduate 

Development Program, dofinansowanie karty Multisport, Luxmed, kurs j. angielskiego – dla 

absolwentów 

 elastyczne godziny pracy, możliwość pracy zdalnej i hybrydowej 

 pracę przy międzynarodowych i lokalnych projektach 



 dostęp do najnowszego oprogramowania, w tym programów 3D 

 praktyki i doświadczenie, które jest niezbędne do zdobycia uprawnień projektowych 

 pomoc i wsparcie doświadczonych inżynierów 

 Benefity 

 dofinansowanie zajęć sportowych 

 prywatna opieka medyczna 

 dofinansowanie nauki języków 

 dofinansowanie szkoleń i kursów 

 ubezpieczenie na życie 

 możliwość pracy zdalnej 

 elastyczny czas pracy 

 owoce 

 spotkania integracyjne 

 opieka stomatologiczna 

 firmowa drużyna sportowa 

 program emerytalny 

 kawa / herbata 

 parking dla pracowników 

https://www.pracuj.pl/praca/asystent-projektanta-student-lub-absolwent-

warszawa,oferta,1002088230?s=b1eeba55&searchId=f23d44d0-3d6b-11ed-9356-

2f349db37c7d 
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