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Warszawa, 18.01.2022 rok.


ASYSTENT PROJEKTANTA. 

FAAB poszukuje osoby na stanowisko ASYSTENT PROJEKTANTA, która mogłaby 
rozpocząć pracę, najlepiej od dnia 18.02.2022 roku. Jako nasz nowy pracownik/
pracowniczka, będziesz uczestniczyć w realizacji projektów architektonicznych, 
tworzonych przez nasze studio. 


Oznacza to: 
• Zaangażowanie w tworzenie ARCHITEKTURY, poprzez wykonywanie 

dokumentacji projektowej na wszystkich etapach, w tym projektów 
koncepcyjnych, budowlanych do pozwolenia na budowę, technicznych, 
wykonawczych.


• Bieżącą współpracę z inżynierami, przygotowującymi projekty konstrukcji, 
instalacji, sieci i itp., a w szczególności weryfikację wpływu rozwiązań przez 
nich proponowanych na nasze pomysły na przestrzeń.


• Współpracę ze specjalistami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wymagań 
higienicznych i zdrowotnych, akustykami, technologami i innymi osobami, 
niezbędnymi do realizacji projektów.


• Współpracę z budową, poprzez realizację dodatkowych rysunków i wyjaśnianie 
wątpliwości, w ramach Nadzoru Autorskiego.


Kwalifikacje i kompetencje. 
Poszukujemy osoby z pasją do poszukiwania i odkrywania rozwiązań,

o rozbudowanej świadomości estetycznej. Oczekujemy, że osoba kandydująca: 

• Posiada wykształcenie wyższe w zakresie architektury.

• Ma doświadczenie na podobnym stanowisku. W tym wypadku, przywiązujemy 

jednak dużą wagę do właściwej osobowości.

• Posługuje się językiem polskim i angielskim.

• Pasjonuje się architekturą, projektowaniem i ogólnie zagospodarowywaniem 

przestrzeni.

• Interesuje się współczesnym światem, w tym zmianami zachodzącymi na 

płaszczyźnie technologicznej, socjologicznej i środowiskowej.

• Ma doświadczenie z oprogramowaniem Archicad, w tym w zakresie 

modelowania. Poruszanie się w BIM jest dodatkowym atutem.

• Jest osobą towarzyską, komunikatywną i uczynną.

• Ma oko do szczegółów, koncentruje się na pracy i potrafi zachować ogólny 

obraz w dynamicznym środowisku pracy.

• Potrafi brać odpowiedzialność i rozwiązywać zadania samodzielnie i 

proaktywnie.


Organizacyjnie będziesz częścią zespołu FAAB, która składa się z 
doświadczonych i oddanych Architektów i Architektek. Będziesz mieć kontakt z 
projektantami konstrukcji, instalacji, architektury krajobrazu i innymi. Oferujemy 
stabilne zasady zatrudnienia, z dobrymi możliwościami rozwoju w 
międzynarodowym, kreatywnym i nieformalnym środowisku. Tygodniowy czas 
pracy to min. 40 godzin, wysokość wynagrodzenia zależy od dwustronnych 
ustaleń.
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O aplikacji. 
Aplikacje są rozpatrywane na bieżąco. Na bieżąco odbywają się rozmowy 
kwalifikacyjne. Dlatego wyślij do nas swoją aplikację jak najszybciej. Zgłoszenie 
zaopatrzone w CV i portfolio (prosimy o wielkość pliku do 10 MB) prześlij na adres 
ludzie@faab.pl z dopiskiem „Asystent Projektanta”.


O FAAB. 
FAAB to firma architektoniczna, założona w Warszawie w 2002 roku, przez 
architekta Adama Białobrzeskiego i Adama Figurskiego. Mamy biuro w miejscu, 
do którego łatwo dojechać, z każdej części miasta. FAAB rozwija projekty na 
terenie całej Polski i dąży, by każdy z nich, tworzył niezwykłe przestrzenie, 
odpowiadające na współczesne potrzeby ludzi. W ostatnich latach, FAAB 
wyróżniło się nagradzanymi projektami w kraju i za granicą. 

W tym budynkiem FNP w Warszawie, RCKiK w Raciborzu, PGE w Bełchatowie, 
Zabudową Placu Piłsudskiego w Warszawie oraz Muzeum Więzienia Pawiak, 
Szpitalem Przyszłości w Martinie na Słowacji.


Informacje o projektach FAAB znajdziesz pod linkami.


RCKiK

https://www.archdaily.com/526381/blood-center-faab?
ad_source=search&ad_medium=projects_tab


FNP

https://www.archdaily.com/573614/foundation-for-polish-science-headquarters-
faab-architektura


PGEiK

https://www.archdaily.com/443299/pge-giek-concern-headquarters-faab-
architektura-adam-bialobrzeski-adam-figurski


Plac Piłsudskiego

https://www.archdaily.com/928051/faab-reimagines-warsaws-pilsudski-square-in-
poland


Pawiak 

https://www.archdaily.com/909469/faab-designs-new-prison-museum-project-in-
warsaw
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