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16.02.2015 Warszawa  
 

Dynamicznie rozwijająca się na rynku betonu architektonicznego firma Klinika Betonu, poszukuje : 
Absolwenta Wydziału Architektury lub Studenta ostatniego roku na stanowisko : 
 
Architekt - Menadżer Produktu  
 
Zakres obowiązków : 
 
- projektowanie nowych wzorów płyt ściennych, podłogowych, elementów małej architektury 
domowej, ogrodowej, elementów elewacji 
- tworzenie modeli 3d jako pozytywów do wykonania matryc na życzenie klientów 
- ścisła współpraca z Biurami Architektonicznymi, Inwestorami, Wykonawcami 
- analiza dokumentacji projektowych pod kątem możliwości przygotowywania ofert na wykonywanie 
prefabrykatów betonowych 
- analiza dokumentacji oraz tworzenie propozycji optymalizacji projektu pod kątem podziału na 
powtarzalne segmenty elementów prefabrykowanych 
- przygotowywanie ofert na prefabrykaty betonowe 
- konsultacje z Wykonawcami i Architektami – szukanie wspólnych rozwiązań do zastosowania 
elementów prefabrykowanych 
- utrzymywanie kontaktu z potencjalnymi Inwestorami, udział w spotkaniach odnośnie ofert i 
szczegółów zamówień 
- nadzory na realizacją zleceń co do jakości i zgodności z dokumentacją prefabrykatów 
- sporządzanie dokumentacji powykonawczych zrealizowanych kontraktów 
- pisanie raportów z prowadzonych zadań 
- inne 
 
Wymagania : 
 
- Znajomość Pakietu Ms Office 
- Znajomość Programu Rhino 5 lub podobnego 
- Znajomość Adobe CC Photoshop lub podobnego 
- Znajomość AutoCad lub podobnego 
- prawo jazdy kat. B 
- umiejętność pracy w zespole, koordynacji wspólnych działań 
 
Oferujemy : 
 
- pracę w prężnym zespole 
- współpraca z różnymi działami: projektowym, konstrukcji stalowych,  produkcji betonowej, działem 
handlowym   
- miłą atmosferę 
- możliwość rozwoju zawodowego 
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Prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego oraz portfolio , a także prosimy załączyć 

oczekiwania finansowe. 
 

Prosimy o załączenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli:   “Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 
2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).” 
 

 
Prosimy o kontakt na adres : 
 
info@klinikabetonu.pl 
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