
Architekt / Architektka do projektowania 

budynków jednorodzinnych, 

wielorodzinnych i usługowych 
GLOBAL RENT sp. z o.o. 
4 500–6 500 zł netto (+ VAT) / mies. 

Twój zakres obowiązków 

 Poszukujemy osoby z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń, która zajmowałaby się 

projektowaniem inwestycji, zgodnie z wytycznymi firmy. Dodatkowo sporządzałaby inne mniejsze 

projekty związane np. z przebudowami, zmianami aranżacji, czy podziałami nieruchomości. 

 W ramach podstawowych obowiązków do takiej osoby będzie należało: projektowanie budynków 

jednorodzinnych, wielorodzinnych i usługowych; 

 Bieżące administracyjno-organizacyjne uczestnictwo w prowadzeniu biura w Warszawie; 

 Poszukiwanie i negocjowanie warunków współpracy z usługobiorcami i dostawcami; 

 Wykonywanie zadań w zakresie koordynacji i wsparcia obsługi procesu prowadzonych budów i 

remontów; 

 Nadzór nad prowadzonymi przedsięwzięciami budowlanymi i rewitalizacyjnymi; 

 Uczestniczenie w pozostałych tradycyjnych obowiązkach związanych z prowadzeniem biura oraz 

wyznaczanymi zadaniami przez Zarząd. 

Nasze wymagania 

 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, 

 Wpis do Izby Architektów RP, 

 Mile widziane uprawnienia w specjalności konstrukcyjnej, 

 Obsługa programów do projektowania AutoCad lub pokrewny, 

 Bardzo dobra znajomość środowiska MS Windows / Excel oraz Internetu, 

 UWAGA: Wszelkie zgłoszenia aplikacyjne rozpatrujemy wyłącznie po przesłaniu nam CV za 

pośrednictwem portalu pracuj.pl - bez załączenia w/w dokumentu nie rozpatrujemy ZGŁOSZENIA: 

 Alternatywnie można się kontaktować za pośrednictwem numeru stacjonarnego biura: + 48 22 301 11 

11 (w godzinach 8.00-16.30), 

 ZAPRASZAMY 

To oferujemy 

 Stabilną pracę mimo obecnego kryzysu; 

 Możliwość zaprojektowania i uczestnictwo w realizacji ładnych i atrakcyjnych nieruchomości; 

 Pełną wyzwań, ciekawą pracę w branży nieruchomości w firmie działającej ponad 20 lat na tym rynku; 

 Możliwość rozwoju zawodowego i poszerzenia własnych umiejętności; 

 Formę zatrudnienia dopasowaną do Twoich potrzeb i atrakcyjne wynagrodzenie; 

 Udział we wspólnie opracowanym systemie premiowym; 

 Bardzo dobrą atmosferę pracy; 

 Pracę w małym zespole osób i procedury przestrzegania zasad związanych z bezpieczeństwem COVID 

19; 



 wynagrodzenie na umowę B2B plus możliwy system premii; 

 wynagrodzenie uzależnione jest od kompetencji i umiejętności; 

 możliwość pracy w niepełnym wymiarze godzin (1/2 etatu lub 3/4 etatu) z opcją dopasowania czasu 

pracy np. do studiów lub innych obowiązków; 

 możliwość korzystania z samochodu służbowego. 

https://www.pracuj.pl/praca/architekt-architektka-do-projektowania-budynkow-jednorodzinnych-

wielorodzinnych-warszawa,oferta,1002244405?sug=sg_latest_bd_2 
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