
Everest Development Sp. z o.o. 2 Sp. k. to prężnie rozwijającą się spółka z kapitałem polskim,
istniejącą na rynku od 2006 roku. Posiadamy ugruntowaną pozycję konkurencyjną. Przez

dekadę zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy kilka tysięcy mieszkań dla naszych zadowolonych
klientów, jak również stale realizujemy inwestycje w zakresie budownictwa usługowego

(biurowce, hotele, domki wypoczynkowe w resortach turystycznych) dla innych spółek z Grupy.
 

Więcej informacji: http://everest-development.pl/o-firmie/
 

W związku z realizacją kolejnych inwestycji o charakterze budownictwa usługowego w pasie
nadmorskim (województwo zachodniopomorskie lub pomorskie),

poszukujemy pracowników na stanowisko:

ARCHITEKT

Dokonywanie uzgodnień z Inwestorem, nadzór na pracą Projektantów
zewnętrznych, weryfikowanie dokumentacji projektowej, koordynacja
działań międzybranżowych biorących udział w projekcie,
Udział w tworzeniu koncepcji architektonicznych,
Zapewnienie właściwego obiegu dokumentacji projektowej –
terminowego i jakościowego,
Dokonywanie odbiorów dokumentacji technicznej wykonywanej przez
biura projektowe, w tym sprawdzanie kompletności i zgodności z
zawartymi umowami oraz zleceniami,
Przekazywanie dokumentacji do wszystkich uczestników procesu
budowlanego,
Tworzenie założeń projektowych oraz koncepcji standardów,
Raportowanie o postępach prac projektowych,
Analizowanie, modyfikacja oraz uzgadnianie koncepcji projektowych dla
planowanych inwestycji,
Współpraca w sporządzaniu dokumentacji powykonawczej. 

Posiadasz doświadczenie na podobnym stanowisku, przy
opracowywaniu i/lub weryfikacji i realizacji projektów budowlanych i ich
koordynowaniu
Posiadasz wykształcenie wyższe kierunkowe – Architektura,
Budownictwo
Znasz Prawo Budowlane, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i
ich usytuowanie i procedur administracyjnych w zakresie projektowania
obiektów budowlanych
Dobrze znasz i obsługujesz MS Office i AutoCad
Jesteś samodzielny w działaniu i świetnie organizujesz swoją pracę
Uprawnienia budowlane będą dodatkowym atutem
Posiadasz prawo jazdy kat. B.

Pracę w nowoczesnym biurze w Poznaniu z dużym, darmowym
parkingiem
Stabilne zatrudnienie w oparciu o elastyczne formy w zależności od
preferencji Kandydata (umowa o pracę bądź współpracę)
Pakiet benefitów (karta sportowa, pakiet medyczny, ubezpieczenie
grupowe)
Możliwość w rozwoju zawodowego dzięki pracy nad ciekawymi i
różnorodnymi projektami inwestycyjnymi w dynamicznie rozwijającej się
firmie ze stabilną pozycją rynkową
Profesjonalne i wspierające środowisko pracy.

Zadania:

Aplikuj, jeżeli:

Oferujemy:

APLIKUJ!

https://everest-development.pl/o-firmie/
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?webid=DF26A852-1A52-4643-9445-B0321F49FAA9&skkcfg=069db3a24a294e83b53a1d7edf81c2be&skkExternalOfferId=34806&skkCountryId=1&skkRegionId=15

