
    
  

 

  

Architekt prowadzący 
Senior Architect 

CEL  STANOWISKA Realizacja umów o prace projektowe poprzez samodzielną koordynację 
działań zespołu projektowego. Czuwa nad opracowaniem wysokiej 
jakości dokumentacji projektowej lub jej części przy uwzględnieniu 
wymogów biznesowych związanych z harmonogramem i kompletnością 
realizowanego projektu 

ORGANIZACYJNY OBSZAR 
PRACY 

W ramach zespołu Hospitality Design, Architecture & Engineering  
Struktura biura Iliard (załącznik 1) 

Kluczowe będzie wcześniejsze doświadczenie kandydata przy realizacji 
projektów hotelowych. 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW 
- Bezpośrednio odpowiedzialny za opracowanie oraz realizację 

zakresów i harmonogramów wynikających z umów o prace 
projektowe 

- Obowiązek prowadzenia i kontrolowania harmonogramu, jakości 
oraz budżetu prac projektowych, posiadanie kompleksowej wiedzy o 
aktualnym stanie prac projektowych (m.in. zmiany w umowie, 
terminy) 

- Reprezentowanie firmy na wysokim poziomie poprzez odpowiedni 
kontakt z przedstawicielami Klienta (w uzgodnieniu z liderem zespołu 
projektowego) oraz stronami zewnętrznymi 

- Przyjmowanie pełnej odpowiedzialności za prace zespołu 
projektowego (m.in. motywacja pracowników, kontrola etapów 
pracy,  pomoc w razie wątpliwości), organizuje pracę zespołu poprzez 
planowanie, delegowanie oraz kontrolę realizacji zadań 

- Pełne i bieżące raportowanie przełożonym o postępach 
realizowanego projektu obejmujące aspekt formalny oraz 
merytoryczny (stan prac, aktualny budżet, harmonogram, podział 
obowiązków, itp.) 

- Archiwizowanie kompleksowej dokumentacji projektowej zgodne z 
przyjętym standardem Iliard w formie elektronicznej oraz papierowej 

- Przygotowuje i koordynuje proces przygotowania dokumentacji 
technicznej na wszystkich etapach projektowania (koncepcja, 
projekty budowlane, przetargowe, wykonawcze, projekty 
zagospodarowania terenu) 

- Wyszukuje i opracowuje rozwiązania techniczne oraz specyfikacje 
materiałowe do wykorzystania w projektach 

- Koordynuje pracę konsultantów zewnętrznych, rzeczoznawców i 
projektantów branżowych 

- Koordynuje uzgadnianie projektów w toku uzyskiwania decyzji 
administracyjnych 

- Może być odpowiedzialny ze decyzje projektowe (tzw. design) 

ZAKRES 
ODPOWIEDZIALNOŚCI 

- Prawidłowe, zgodne z prawem i terminowe wykonywanie zadań 
wymienionych w powyższym zakresie obowiązków oraz innych 
obowiązków wynikających z przepisów prawa 

- Koordynowanie całości działań związanych z realizacją projektu – 
harmonogram, jakość i kompletność jego realizacji 

- Organizowanie i kontrolowanie pracy architektów, asystentów 
architektów i stażystów w ramach prowadzonego przez siebie 
projektu 



    
  

 

- Wykonywanie dokumentacji projektowej zgodnie z przyjętym 
standardem biurowym 

- Terminowe i systematyczne wypełnianie TMS (ArchiOffice) 

ZAKRES UPRAWNIEŃ Prowadzenie kontaktu z klientem oraz branżami, wymiana informacji 
dotyczących prac projektowych 

AWANS Możliwy awans na stanowisko Lider zespołu projektowego 

WYMAGANIA  

Wykształcenie Ukończone studia II stopnia na kierunku architektura  

Uprawnienia zawodowe 
Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
specjalności architektonicznej 

Doświadczenie zawodowe 

Minimum 5 lat pracy w zawodzie architekta oraz udział przy realizacji co 
najmniej 5 projektów hotelowych, z czego minimum 1 realizowany jako 
architekt prowadzący zespół projektowy. 

Język obcy Angielski (biegły) 

Oprogramowanie 
Wymagana znajomość pracy w środowisku CAD oraz Autodesk Revit. 
Uzupełniająco wskazana znajomość: Google Sketchup, Adobe Photoshop, 
Adobe Indesign, MS Office 

Kompetencje zawodowe - Tworzenie dokumentacji projektowej w zakresie branży 
architektonicznej 

- Znajomość wymagań techniczno-funkcjonalnych kształtowania 
wnętrz budynków hotelowych i/lub biurowych 

- Koordynowanie projektów branżowych 
- Umiejętność szacowania kosztów prac budowlanych 
- Znajomość procedur administracyjnych związanych z procesem 

inwestycyjnym 
- Znajomość materiałów budowlanych i technologii 

energooszczędnych 
- Znajomość przepisów techniczno-budowlanych 
- Doświadczenie w prowadzeniu nadzorów na budowach 
- Modelowanie informacji o budynkach i budowlach (BIM) 

Umiejętności 
- Analizy sytuacji 
- Rozwiązywania problemów 
- Organizacji pracy własnej i pracowników 
- Radzenia sobie ze stresem i presją czasu  
- Podejmowania decyzji 
- Orientacji na cele 
- Współpracy / pracy zespołowej 
- Komunikacyjne 

Cechy osobowe / Postawy - Kreatywność 
- Odpowiedzialność  



    
  

 

- Samodzielność 

WARUNKI PRACY 
- 8h czas pracy 
- Możliwość łączenia pracy w biurze z pracą zdalną (home-office) 

PRZYWILEJE - Możliwość uzyskania nagrody kwartalnej 
- Możliwość brania udziału w kursach i szkoleniach zawodowych 

WYNAGRODZENIE 
- 7-8.000 PLN brutto 

FORMA ZATRUDNIENIA 
- Umowa o pracę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



    
  

 

 


