HELIKON Meble Biurowe S.A. – prekursor w innowacyjnym podejściu do aranżacji i
organizacji środowiska pracy. Oferuje klientom najwyższej klasy rozwiązania w obszarze
projektowania i wyposażenia nowoczesnych przestrzeni biurowych.
HELIKON Meble Biurowe S.A. kształtuje przestrzeń, która pomaga ludziom osiągać więcej.
Jeżeli jesteś osobą kreatywną, swoją pasję i umiejętności projektowe chcesz
wykorzystywać zawodowo, podejmij pracę na stanowisku:

Młodszy Projektant Wnętrz
Miejsce pracy: Warszawa
Region: mazowieckie

Opis stanowiska:







Tworzenie koncepcji funkcjonalnej i wizualnej wnętrza
Wykonywanie projektów aranżacyjnych oraz wizualizacji powierzchni biurowych
Przeprowadzanie inwentaryzacji pomieszczeń
Wyszukiwanie na rynku oraz dobieranie produktów i rozwiązań potrzebnych do
realizacji projektu
Praca w zespołach realizujących pozyskane projekty
Uczestnictwo w spotkaniach z Klientami i prowadzenie prezentacji projektów.

Wymagania:










Znajomość obsługi programów CAD 2d
Wiedza z zakresu projektowania wnętrz, wyobraźnia przestrzenna i poczucie estetyki
Wykształcenie kierunkowe lub doświadczenie w branży
Umiejętność pracy w zespole
Silna motywacja, energia w działaniu i ukierunkowanie na cel
Umiejętność pracy pod presją czasu
Dokładność, staranność i terminowość w wykonywaniu zadań
Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
Prawo jazdy kategorii B będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:


Pracę, w miejscu gdzie możesz rozwijać pasję i umiejętności












Możliwość zdobycia doświadczenia i unikalnej wiedzy o innowacyjnym planowaniu
środowiska pracy
Dużą swobodę w realizacji własnych pomysłów
Tworzenie kreatywnych i niepowtarzalnych projektów
Możliwość szybkiego awansu na samodzielne stanowisko
Szkolenia z zakresu branży meblowej i pokrewnych
Umowę o pracę w firmie o stabilnej pozycji rynkowej
Premię za zrealizowane projekty
Kontakty z ciekawymi ludźmi na wysokich stanowiskach w elitarnych firmach
Udział w realizacji projektów, które tworzą strategiczną wartość dla klienta
Pracę w zespole entuzjastów profesjonalnie podchodzących do swojego zawodu i
potrafiących też się świetnie bawić w swoim towarzystwie.

Chcesz poznać więcej powodów, dla których warto z nami pracować? Zobacz: Kariera
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Aplikuj Lub wyślij CV na adres rekrutacja@helikon.pl dokumenty aplikacyjne na
podany przez Ciebie adres e-mail.

Nie pokazuj tego w

