Pracownia Architektury Wnętrz DEER DESIGN Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma
zajmująca się kompleksową obsługą w zakresie projektowania i aranżacji wnętrz mieszkalnych
i komercyjnych.
W związku z rozwojem firmy poszukujemy osób do działu projektowania wnętrz na
stanowisko:
Architekt Wnętrz / Projektant Wnętrz
Jesteś młodą osobą i nie boisz się wyzwań ? Szukasz solidnego pracodawcy, dzięki któremu
rozwiniesz skrzydła ? Dołącz właśnie do naszego zespołu.
Jesteś doświadczonym architektem i szukasz stabilnej pracy z wyzwaniami ? Dołącz właśnie
do naszego zespołu.
Opis stanowiska:
•
•
•
•
•
•
•

opracowywanie projektów wnętrz w 2d, wizualizacji 3d i prezentacji materiałowej
praca z Klientem i dobór materiałów wykończeniowych w naszej wzorcowni oraz
spoza oferty biura (meble, oświetlenie, inne ciekawe rozwiązania)
opracowywanie projektu mebli na wymiar i zlecanie ich wykonania naszej pracowni
meblarskiej
sporządzanie inwentaryzacji
opracowywanie moodboardów
współtworzenie działu projektowania wnętrz, wnoszenie świeżych pomysłów i
rozwijanie firmy
nadzór nad realizacją projektu (w zależności od doświadczenia Kandydata)

Od naszych przyszłych współpracowników oczekujemy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Znajomości oprogramowania Archicad i Artlanis
Mile widziana znajomość programów takich jak Corel Draw, Adobe Photoshop,
Indesign, Autocad
Biegłej znajomości programu Microsoft Excel
Doświadczenia w zakresie projektowania wnętrz i prowadzenia projektu z Klientem
Mile widziane doświadczenie w koordynacji pracy ekipy budowlanej
Kreatywności i poczucia estetyki
Dobrej organizacji pracy i umiejętności pracy pod presją czasu
Entuzjazmu i wytrwałości w dążeniu do celu
Wysokiej kultury osobistej
Zainteresowania tematyką wnętrzarską
Wykształcenia wyższego w zakresie architektury wnętrz bądź pokrewnego ( również
w trakcie studiów)
Prawo jazdy kat. B, będzie dodatkowym atutem
Umiejętności budowania relacji z klientem

Gwarantujemy:
•
•
•
•
•

atrakcyjne wynagrodzenie (stała podstawa i prowizje od zrealizowanych projektów)
profesjonalne szkolenia z zakresu materiałów wykończeniowych, wyjazdy
integracyjne i udział w targach branżowych
nowoczesne biuro w centrum Warszawy
niezbędne narzędzia do pracy i oprogramowanie
świetną atmosferę pracy w młodym i zgranym zespole

•

możliwość zdobycia doświadczenia w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku i
uczestnictwie w ciekawych projektach

Aplikację ze zdjęciem wraz z podaniem w tytule maila imienia i nazwiska prosimy o wysłanie
za pomocą przycisku po prawej stronie lub na adres kariera@deerdesign.pl.
WAŻNE: Dodatkowo prosimy o przesłanie portfolio na adres kariera@deerdesign.pl
lub za pomocą panelu na portalu ogłoszeniowym.
Przesłane aplikacje bez portfolio nie będą brane pod uwagę przy rozpatrzeniu zgłoszeń
rekrutacyjnych.
W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r., Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm."

