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UMOWA ZLECENIE 

5 500–6 500 złbrutto / mies. 

KONTRAKT B2B 

6 200–7 200 złnetto (+ VAT) / mies. 

 Wiertnicza 143A, Wilanów, Warszawa 

Twój zakres obowiązków 

W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy osoby na stanowisko Asystent / Asystentka 

projektanta - architekta 

Projektujemy budynki hotelowe, biurowe, użyteczności publicznej, obiekty pod ochroną konserwatorską, 

obiekty sportowe, obiekty wojskowe, a także obiekty penitencjarne. 

Praca na wszystkich etapach powstawania dokumentacji, od analiz chłonności, koncepcji, projektów 

budowlanych, po projekty wykonawcze, nadzory autorskie na budowie. 

Realizujemy wielobranżowe projekty dla największych Inwestorów prywatnych i publicznych w całej 

Polsce. 

Nasze wymagania 

 Wykształcenie wyższe architektoniczne (lub ostatnie dwa lata studiów) 

 AutoCAD w stopniu bardzo dobrym 

 SketchUp V-Ray w stopniu dobrym 

 Revit mile widziany 

 Office 

 Odporność na stres 

 Umiejętność otwartej i skutecznej komunikacji międzyludzkiej zarówno mailowej, telefonicznej jak i 

osobistej 

 Dyscyplina w pracy 

 Umiejętność samodzielnego planowania zadań 

 Otwartość na naukę 

 Kreatywność 

 Umiejętność pracy w zespole 

 Dyspozycyjność 

 Proszę wraz z CV przesłać swoje portfolio projektowe 

To oferujemy 

 Pracę w młodym dynamicznym zespole nastawionym na cele i chęć rozwoju 

 Pracę w atrakcyjnym kameralnym biurze wśród zieleni 

https://www.pracuj.pl/praca/asystent-asystentka-projektanta-architekta-warszawa-wiertnicza-143a,oferta,1002285169?sug=list_top_cr_bd_3&s=80c68d28&searchId=MTY3MzI1MDcwODg0Mi44MTg2#map-frame


 Domową, rodzinną atmosferę w pracy opartą na wzajemnym szacunku oraz wzajemnej pomocy i 

wspieraniu siebie nawzajem 

 Atrakcyjne wynagrodzenie 

 Premie uzależnione od wyników 

 Pracę przy bardzo różnych projektach na każdym etapie jego powstawania 

 Możliwość nauki i rozwijania swoich kompetencji 

 Możliwości awansu i ustalona ścieżka rozwoju zawodowego 

Benefity 

 elastyczny czas pracy 

 spotkania integracyjne 

 brak dress code’u 

 kawa / herbata 

 parking dla pracowników 

 paczki świąteczne 

 możliwość uzyskania uprawnień 

O nas 

Jesteśmy młodym, dynamicznym zespołem przed emeryturą, któremu jeszcze się chce, wraz z grupą 

adeptów, którzy nas wspierają by to ogarnąć. 

Pragniemy stać się międzynarodową pracownią projektową i tworzyć największe i najbardziej prestiżowe 

światowe projekty. 

https://www.pracuj.pl/praca/asystent-asystentka-projektanta-architekta-warszawa-wiertnicza-

143a,oferta,1002285169?sug=list_top_cr_bd_3&s=80c68d28&searchId=MTY3MzI1MDcwODg0Mi44

MTg2 
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