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FIND-DESIGN to pracownia architektury wnętrz z dziesięcioletnim doświadczeniem, które pozwala na
tworzenie funkcjonalnych przestrzeni przy zachowaniu maksymalnego efektu wizualnego. Zapewnia
kompleksową usługę w zakresie projektowania wnętrz, począwszy od planowania przestrzeni i
koncepcji projektu, aż po wybór mebli, oświetlenia, akcesoriów, tkanin i dodatków. W związku z
dynamicznym rozwojem firmy poszukuje osób, które biegle posługują się programami do projektowania
wnętrz, konsekwentnie realizują wyznaczone cele oraz potrafią pracować w zespole.

OBECNIE POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA STANOWISKO:

Projektant Wnętrz-Doradca Klienta
– Praktyka/Staż
Nr. ref. 01/05/2016

Opis stanowiska:
Osoba pracująca na tym stanowisku będzie brała dział w pracach projektowych zaczynając od
inwentaryzacji poprzez projekty końcowe, techniczne/ branżowe, wizualizacje oraz przygotowanie pełnej
dokumentacji projektowej pod nadzorem projektanta. Jednocześnie odpowiedzialna będzie za doradztwo i
obsługę klienta, przygotowywanie ofert handlowych, wycen oraz koordynację procesów zakupowych.

Wymagania:








student/studentka architektury lub architektury wnętrz
znajomość w stopniu bardzo dobrym programu Archicad oraz Artlantis, pakietów MS Office
znajomość w stopniu podstawowym pakietu Corel oraz programu Adobe Photoshop
dyspozycyjność i zaangażowanie w realizacje zadań
komunikatywność, otwartość, kreatywność i samodzielność
wysoka kultura osobista i umiejętności interpersonalne
znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

Oferujemy:






możliwość zdobycia doświadczenia przy opracowywaniu projektów
możliwość rozwoju i poszerzania wiedzy praktycznej z zakresu projektowania i aranżacji wnętrz
możliwość współpracy z uznanymi markami wnętrzarskimi oraz możliwość szkoleń u producentów
przyjazną atmosferę pracy w ambitnym zespole profesjonalistów
możliwość zatrudnienia po odbyciu praktyki/ stażu

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail: kariera@finddesign.pl
W tytule wiadomości prosimy wpisać: numer referencyjny
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z
ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883).”
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