Part II Architectural Assistant
Asystent Architekta
EN

We are looking for proactive and enthusiastic Part II Architectural Assistant to join our team. You
will be given the opportunity to gain experience in a variety of projects, across several work stages.
You will be working on high-end residential project including both architectural and interior design,
restaurants design and international competitions. You will also attend site visits and meetings, as
well as being an integral part of a design and project management team, enabling you to hopefully
grow your long-term career with us.
Because of international characteristic of our operation, this position gives an opportunity to work
from home or in our Gdańsk office.
ESSENTIAL SKILLS:
3d modelling (preferably Rhino)
Visualisation skills (Autodesk 3ds Max or Cinema 4d + Vray/Corona)
Knowledge of Adobe Creative Cloud (proficiency in Photoshop and Illustrator)
Design driven attitude
Attention to detail
Experience in developing technical package at all stages
Experience in laser cutting and 3d printing
Works well in team (communicate effectively with colleagues and consultants some of whom will
be based internationally
Good time management skills
If you can associate yourself with at least 5 from above we would be more than happy to review
you application. To apply please send your portfolio (max 15MB) to: recruitment@acos.design

PL

Poszukujemy zmotywowanych i ambitnych absolwentów Architektury w roli Asystentów Architekta.
Oferujemy pracę, która da możliwość zdobycia doświadczenia przy tworzeniu architektury i wnętrz
projektów mieszkaniowych, designu dla restauracji oraz opracowywaniu propozycji konkursowych.
Dodatkowo umożliwi udział w nadzorze autorskim i spotkaniach z wykonawcami. Oczekujemy, że
staniesz się integralną częścią naszego zespołu projektowego licząc, że da Tobie to możliwość
rozwoju.
Pozycja daje możliwość pracy zdalnej lub w naszym Gdańskim biurze.
OCZEKIWANE UMIEJĘTNOŚCI:
Modelowanie 3d (preferowane oprogramowanie: Rhino)
Tworzenie fotorealistycznych wizualizacji (Autodesk 3ds Max lub Cinema 4d + Vray/Corona)
Znajomość pakietu Adobe (w tym biegłość w Photoshop oraz Illustrator)
Eksploratywne podejście projektowe
Przywiązanie do detalu i kreatywność w rozwiązywaniu zagadnień technicznych
Podstawowe doświadczenie w prowadzeniu projektów na wszystkich jego etapach
(koncepcji, dokumentacji wykonawczej i realizacji)
Doświadczenie w wycinaniu laserowym i druku 3d
Umiejętność pracy w zespole oraz z branżystami (dobra znajomość języka angielskiego)
Dobra samoorganizacja
Jeżeli posiadacz co najmniej 5 z powyższych kwalifikacji to może oznaczać, że jesteś idealnym
kandydatem i z radością rozpatrzymy twoją aplikację. Portfolio (max 15MB) i CV prosimy przesyłać
na: recruitment@acos.design

