
Pracownia Architektury Wnętrz DEER DESIGN Sp. z o.o. to miejsce, w którym łączymy pasję do 

projektowania wnętrz z doświadczeniem w zakresie usług wykończeniowych. DEER DESIGN to 

dynamicznie rozwijająca się firma zajmująca się kompleksową obsługą w zakresie projektowania i 

aranżacji wnętrz mieszkalnych i komercyjnych. Jesteś ambitną osobą i nie boisz się wyzwań? 

Szukasz miejsca, w którym dzięki stażowi, rozwiniesz skrzydła? Dołącz właśnie do naszego 

zespołu. 

Stażysta projektant mebli 

Opis stanowiska:  

▪ wsparcie działu projektowego; 

▪ wykonywanie inwentaryzacji; 

▪ rysowanie koncepcji zabudów meblowych;  

▪ tworzenie wizualizacji wnętrz;  

▪ opracowywanie projektów zabudów meblowych, (kuchni, szaf, garderób itp.) i zlecanie ich 

wykonania naszej produkcji 

▪ współtworzenie działu projektowego; wnoszenie świeżych pomysłów 

▪ czuwanie nad realizacją projektu i jakością realizacji 

Od naszych przyszłych współpracowników oczekujemy: 

▪ Bardzo dobrej znajomości oprogramowania Archicad i Artlantis 

▪ Biegłej znajomości programu Microsoft Excel 

▪ Kreatywności i poczucia estetyki, nieustępliwości w walce o lepszą jakość zgodnie z zasadą, 

że zawsze może być lepiej 

▪ Dobrej organizacji pracy i umiejętności pracy pod presją czasu 

▪ Entuzjazmu i wytrwałości w dążeniu do celu 

▪ Wysokiej kultury osobistej 

▪ Wykształcenia wyższego w zakresie architektury wnętrz, wzornictwa przemysłowego bądź 

pokrewnego (również w trakcie studiów); 

▪ Umiejętności pracy w zespole 

Gwarantujemy: 

▪ 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; 

▪ rozwój ścieżki kariery; 

JUŻ DZIŚ DOŁĄCZ DO NASZEGO DEER TEAM!   

Aplikację ze zdjęciem oraz portfolio wraz z podaniem w tytule maila imienia i nazwiska prosimy o 

wysłanie za pomocą przycisku na stronie.  

Przesłane aplikacje bez portfolio nie będą brane pod uwagę przy rozpatrzeniu zgłoszeń 

rekrutacyjnych. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania. 

 


