
 

 

Głównym celem Cundall Polska jest odgrywanie kluczowej roli w tworzeniu budynków 
energooszczędnych, trwałych i nowoczesnych. Jesteśmy dumni z naszego doświadczenia w 

projektowaniu i wdrażaniu innowacyjnych oraz zrównoważonych rozwiązań projektowych, 
które minimalizują zużycie surowców naturalnych. 
 

   
 

Aktualnie do naszego biura w Warszawie  poszukujemy kandydata na stanowisko: 
 

Asystent Projektanta Konstrukcji (k/m) 

Zakres obowiązków będzie obejmował udział w pracach zespołu projektowego przy 

projektach prowadzonych w Polsce i za granicą, w szczególności sporządzanie dokumentacji 
projektowej, modelowanie konstrukcji w środowisku 3D i wykonywanie obliczeń statyczno-
wytrzymałościowych pod nadzorem projektanta. 
 

Od kandydatów oczekujemy: 

- studia inżynierskie lub magisterskie na kierunku budownictwo – absolwent lub student 

ostatniego roku (dopuszczamy możliwość aplikowania osób z większym doświadczeniem) 
- znajomość programu AutoCAD, mile widziana znajomość programu Revit 
- znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej komunikatywnym 
- dobre umiejętności komunikacyjne i umiejętność pracy w zespole 

- umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy i chęć do nauki 

Dodatkowym atutem będzie znajomość podstaw projektowania konstrukcji budowlanych i 
umiejętność pracy w programach Autodesk Robot lub Tekla Structural Designer. 
 
W zamian oferujemy: 

- umowę o pracę na pełen etat 
- stabilną pracę w międzynarodowym środowisku 

- możliwość rozwoju zawodowego i awansu w strukturach firmy 
- ubezpieczenie medyczne 
 
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: 

i.tworowska@cundall.com 
 

www.cundall.com 

 
 
Prosimy o dołączenie do aplikacj i następujących klauzuli:  
1."Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacj i procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 Maja 2018r .  o och r on ie  da nych  
osobowych (Dz. ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 Kwietnia 2016 r.  w sp ra wie och r ony  o sób  
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sparawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrekty wy 95/46/WE (RODO).  
2."Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych  
procesów rekrutacyjnych na stanowisko Asystent Projektanta Konstrukcji (k/m), prowadzonych przez Cundall Polska Sp. z  o.o. z siedzibą ul. Chmielna 19, 00-021 Warszawa.” 

http://www.cundall.com/

