”Suntem mereu preocupați să aducem în echipă oameni valoroși și talentați.
Vă invităm cu plăcere să aplicați la acest loc de muncă disponibil.”
(Adina Damean, Manager Resurse Umane, Alber Holding)

- JOB DISPONIBIL -

ARHITECT

• CERINȚE
- Studii superioare de specialitate (arhitectura) si cunoasterea legislatiei specifice.
- Utilizator avansat al sistemelor de operare MS Office, ArhiCAD, AutoCAD
- Prezinta avantaj cunoasterea programelor de editare imagini
- Cunostinte de limba engleza – mediu/avansat
- Experienta profesionala in domeniu – proiectare&design pentru constructii rezidentiale, industrialeomerciale
- Foarte bune capacitati de comunicare, de munca in echipa, de adaptare si de inovare
- Bune cunostinte in domenii conexe: urbanism / constructii / design / peisagistica si capacitate de arealiza concepte specifice
- Flexibilitate si disponibilitate la deplasari (atunci cand este necesar).

• RESPONSABILITĂȚI
- Urmareste procesul de elaborare si aprobare a proiectelor, de la faza de concept, DTAC, PT si DDE siofera suport la solicitare.
- Asigura suport si (supraveghere de specialitate in tot ceea ce inseamna) monitorizeaza activitatea dereatie si proiectare de arhitectura pentru societatile dezvoltatoare de proiecte imobiliare.
- imbunatatire concepte/proiecte de cladiri rezidentiale, industriale, spatii comerciale prin diseminareaunelor practici din
proiecte similare;
- Supravegheaza aplicarea prevederilor PUG, RGU, PUZ, PUD, RLU aprobate, precum si a normelor deroiectare in vigoare;
- Ofera suport in mobilarea terenurilor de interes;
- Vizite pe santierele diviziilor dezvoltatoare pentru monnitorizare lucrari (finisaje/ sesizare posibileriscuri de intarzieri ale
lucrarilor/ neconformitati cu plansele avizate – PT + DDE), respectiv obtinereune practici si transmitere catre divizii;

• INTERVIU ONLINE
Obs: Vă rugam ca CV-ul atașat să conțină și răspunsurile la întrebările de mai jos:
1. Care sunt atuurile dvs?
2. Care sunt aspectele (abilități/competențe/etc.) pe care consierati că trebuie să le îmbunătățiți?
3. Unde te vezi peste 5 ani?
Ce intenții/planuri aveți de viitor și ce demersuri concrete faceți în acest sens la momentul actual ?
4. Ce înseamnă pentru dvs. succesul și care sunt căile prin care îl puteți obține ?
5. Ce așteptări profesionale aveți de la viitorul loc de muncă?
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