GRUPA RB Sp. z o.o. Sp. k.

Dział Projektowy firmy GRUPA RB Sp. z o.o. Sp. k.
poszukuje kandydatów na stanowisko:

ARCHITEKT / PROJEKTANT
Miejsce pracy: Wrocław
GRUPA RB Sp. z o.o. Sp. k. jest dynamicznie rozwijającą się firmą oferującą kompleksowe usługi w dziedzinie
projektowania i realizacji inwestycji na terenie Polski. Dział Projektowy zajmuje się kompleksową obsługą
inwestycji od planowania i analizy do momentu uruchomienia obiektu wraz z uzyskaniem wszystkich
niezbędnych dokumentów formalno-prawnych umożliwiających przystąpienie do użytkowania, z pełną kontrolą
na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Rodzaj inwestycji: obiekty handlowo – usługowe, zabudowa
mieszkaniowa, biurowa i wiele innych.
Zakres obowiązków:





przygotowywanie i opracowywanie dokumentacji projektowej na różnych fazach jej powstawania
(projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze);
prowadzenie procedury administracyjnej oraz uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń i dokumentów
formalnych;
koordynacja międzybranżowa; kierowanie pracą zespołu projektowego;
nadzory autorskie, wizytacja inwestycji na terenie Polski.

Od kandydatów oczekujemy:










wykształcenie wyższe – architektura;
min. 5 lat doświadczenia w projektowaniu (najlepiej obiektów: handlowo – usługowych,
mieszkaniowych, biurowych lub przemysłowych);
dobra znajomość programu AutoCAD i pakietu MS Office;
znajomość przepisów prawa budowlanego, warunków technicznych oraz procedur administracyjnych;
prawo jazdy kat. B;
umiejętności kierownicze i organizacyjne, samodzielność, dyspozycyjność, odporność na stres;
terminowość, rzetelność, profesjonalizm w działaniu i wysoka kultura osobista;
dodatkowym atutem będzie:
 znajomość j. niemieckiego
 uprawnienia zawodowe

Oferujemy:




samodzielną, odpowiedzialną, pełną wyzwań pracę w ramach struktur prężnie rozwijającej się firmy;
rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, szkolenia;
współpracę z dużymi, doświadczonymi firmami branży budowlanej oraz dostęp do nowoczesnych
technologii w projektowaniu i budownictwie.
Zainteresowane osoby zachęcamy do przesłania CV ze zdjęciem
oraz listu motywacyjnego/portfolio (z dopiskiem: Architekt/Projektant)
na adres e-mail: praca@grupa-rb.pl

Zapraszamy do współpracy!

Prosimy o zamieszczenie 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 o ochronie
danych osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.)".

