
 

Specjalista/Specjalistka ds. Projektowania Wnętrz (3/4 

etatu) 

IKEA Retail Targówek 

 Malborska 51, Targówek, Warszawa 

Twój zakres obowiązków 

 kreowanie inspirujących rozwiązań z zakresu urządzania wnętrz w oparciu o potrzeby lokalnych 

klientów IKEA Targówek, 

 projektowanie wnętrz ekspozycji sklepowych (z przedstawieniem funkcji i zachowaniem zasad 

ergonomii) za pomocą programu Revit, 

 realizacja projektów samodzielnie lub we współpracy z podwykonawcami, 

 praca przy użyciu elektronarzędzi oraz na wysokościach do 3m, 

 praca z wykorzystaniem materiałów projektowych – głównie w języku angielskim, 

 współpraca z działem Sprzedaży i Logistyki. 

Nasze wymagania 

 masz doświadczenie w obszarze projektowania wnętrz – przedstaw nam je w dowolnym pliku (np. CV, 

prezentacja itp.), chętnie zobaczymy też Twoje portfolio, więc koniecznie dołącz je do swojej aplikacji, 

 posiadasz wykształcenie kierunkowe z obszaru architektury lub/i projektowania wnętrz lub/i 

wzornictwa (mile widziane), 

 znasz program Revit/Sketchup/AutoCad, 

 posługujesz się językiem angielskim oraz polskim na poziomie min. komunikatywnym, 

 myślisz nieszablonowo i potrafisz kreować nowe pomysły na podstawie istniejącego konceptu, 

 potrafisz dobrze organizować swoją pracę, 

 dobrze czujesz się w pracy w zespole, 

 masz gotowość do pracy na 3/4 etatu. 

To oferujemy 

 umowę o pracę na 3-miesięczny okres próbny, przedłużaną następnie na czas nieokreślony po 

pozytywnej ocenie przełożonego 

 restaurację pracowniczą, a w niej m.in. dwudaniowy obiad za 5 złotych, 

 15% zniżkę pracowniczą na zakupy w IKEA, 

 rozszerzony pakiet opieki medycznej Medicover, 

 kartę Multisport, 

 punkty do wydania w kafeterii np. na kino, zakupy, restauracje, wycieczki, 

 dodatkowe wynagrodzenie za każdą godzinę przepracowaną w nocy lub w weekend, 

 darmowy dostęp do platformy umożliwiającej naukę języków obcych, 

 kartę na zakupy świąteczne, z okazji ślubu, jubileuszu pracy, narodzin dziecka, 
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 dodatkowe dni wolne urlopu ojcowskiego IKEA z okazji narodzin lub adopcji dziecka, 

 premię roczną uznaniową zależną od wyników IKEA, 

 prywatny plan emerytalny (PPE), 

 ubezpieczenie na życie (NNW), 

 kredyt 0% na zakupy w IKEA, 

 Program Wsparcia Pracownika: dostęp do konsultacji ze specjalistami w ramach wsparcia 

 osobistego, prawnego, finansowego i zdrowotnego (Infolinia 24/7 oraz indywidualne sesje) 

 grafiki przekazywane z wyprzedzeniem. 

Benefity 
 dofinansowanie zajęć sportowych 

 prywatna opieka medyczna 

 dofinansowanie nauki języków 

 ubezpieczenie na życie 

 owoce 

 zniżki na firmowe produkty i usługi 

 spotkania integracyjne 

 program emerytalny 

 parking dla pracowników 

 strefa relaksu 

 program rekomendacji pracowników 
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