
Descrierea companiei  

Noi suntem pe piața de proiectare în construcții de 11 ani și avem sute de proiecte pe tot cuprinsul țării, 

duse la bun sfârșit cu care ne mândrim.  

Este o ocazie unică și interesantă, iar dacă vrei să fii apreciat, vrei să inspiri și să fii inspirat la locul de 

muncă, haide la o cafea să povestim. 

Dacă vrei să fii apreciat, vrei să inspiri și să fii inspirat la locul de muncă, trimite-ne un CV pe adresa de 

mail office@progisconsulting.ro, iar noi te chemăm la o cafea să povestim. Adu cu tine un portofoliu de 

proiecte executate pentru că noi suntem hotărâți să facem echipa cu vizionarii, pasionații și cei cu 

atitudine proactivă. 

Dacă batem palma, vei avea un pachet salarial negociat la discuția finală, un pachet ultra de servicii 

medicale la clinica Regina Maria, poți promova în cadrul companiei și te vei putea bucura și de bonusuri 

periodice în funcție de performanță. Pe parcurs mai inventăm stimulente, pentru că suntem creativi. 

Ce ne dorim de la tine: 

- să ai experiență efectivă în domeniu de minim 3 ani 

- să realizezi conceptul 3D pentru proiectele de arhitectură folosind Archicad v. 22, 23 

- să corelezi proiectul cu celelalte specialități (structură, instalații) 

- să cunoști normativele referitoare la PSI, urbanism 

- să manageriezi proiectul de la A la Z, ceea ce înseamnă că ai abilități de lider dar ești și un bun 

teamplayer 

- să ai abilități foarte bune de comunicare și coordonare atât în echipă cât și în relația cu 

clienții/colaboratorii 

- să respecți termenele limită de predare a fiecărei etape 

- să îți dorești să te dezvolți în permanență 

Responsabilități 

 Studierea documentațiilor puse la dispoziție de către beneficiari / clienți  

• Stabilirea concepției optimale a designului, pentru fiecare obiect de construcție 

• Desenarea, proiectarea, redactarea proiectelor in Archicad v. 22, 23 

• Optimizarea arhitecturală 

• Întocmirea proiectelor (S.PF/SF/DALI după caz, faza DTAD, DTOE, DTAC, PT, DDE), prin realizarea 

pieselor desenate şi a pieselor scrise (memorii, breviare de calcul etc.) 

• Elaborarea unor studii specifice solicitate prin certificatul de urbanism 

• Întocmirea de materiale de prezentare, simulări 
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