
Biuro architektoniczne ILIARD  ARCHITECTURE & INTERIOR DESIGN otwiera rekrutację 

 na stanowisko Architekta Wnętrz (REVITOWCA) 

Jesteśmy biurem, które prężnie rozwija standard Revit oraz BIM dla automatyzacji i polepszenia pracy 

projektowej oraz dawania nowych wartości klientom. Wierzymy, że w projektowaniu wnętrz i fit-out w BIM jest 

ogrom nieznanych korzyści, które staramy się odkrywać. 

Poszukujemy osoby na stanowisko architekta wnętrz pasjonującego się Revitem i środowiskiem BIM. Jesteś 

samoukiem lub masz już za sobą doświadczenie w Revicie, które chcesz doskonalić – nie wahaj się i aplikuj do 

nas! Pod okiem doświadczonego BIM Managera nabierzesz jeszcze większej znajomości oprogramowania. 

Będziesz mógł uczestniczyć w  cyklicznych kursach i realizować się w środowisku BIM. Jesteśmy również bardzo 

otwarci na twoje pomysły i usprawnienia.  

Wymagania: 

➡️Wyższe wykształcenie z kierunku architektury,  

➡️Znajomość programu Revit, mile widziana znajomość Dynami, 

➡️Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,  

➡️Umiejętność pracy w zespole.  

Cenimy sobie współpracę z osobami kreatywnymi, nastawionymi na rozwój i chęć nauki.  

 

Zadania czekające na Ciebie: 

➡️ przygotowywanie dokumentacji technicznej na wszystkich etapach projektowania (wykonawcze, 

szczegółowe), 

➡️ opracowywanie koncepcji projektowych wnętrz (prezentacja, model 3D) 

➡️ wyszukiwanie i opracowywanie rozwiązań technicznych oraz specyfikacji materiałowych, raportów 

ilościowych, 

➡️Wsparcie pracy członków zespołu na każdym etapie projektowym. 

 

Co oferujemy? 

➡️pracę w środowisku BIM, 

➡️możliwość rozwoju pod okiem BIM Managera, 

➡️możliwość szkolenia i rozwoju zawodowego w ramach Grupy Reesco (w której skład wchodzi m.in. Reesco, 

Reesco Retail, Reesco Hospitality),  

➡️zatrudnienie na umowę o pracę/ B2B, 

➡️opiekę medyczną / kartę multisport / elastyczne godziny pracy, 



➡️ swobodę działania i możliwość samodzielnego podejmowania decyzji, 

➡️spotkania integracyjne i świeżą kawę z ekspresu, 

➡️pracę w komfortowych warunkach, przyjaznym środowisku, w którym panuje atmosfera oparta na zaufaniu, 

wzajemnym zrozumieniu i szacunku, zespole, który lubi to co robi, 

➡️ system premiowy,  

➡️ brak dress code’u,  

➡️ciekawe projekty w interesujących lokalizacjach. 

 

 

 

CV, referencje oraz portfolio (max 10 Mb) prosimy przesyłać na adres praca@iliard.pl , w tytule wiadomości 

wpisywać : Revitowiec 2022.  
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