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Industria Project to jeden z wiodących biur projektowych w  Polsce. W przeciągu 12 lat aktywności na 

rynku stworzyliśmy ponad 300 realizacji o zróżnicowanym stopniu skomplikowania, obejmujące wszystkie branże, 

rodzaje budowli i budynków. Opierając się na sprawdzonych rozwiązaniach i rzetelnej wiedzy technicznej firma 

wykorzystuje zaawansowane technologie informatyczne   w zakresie projektowania obiektów. Narzędzia i filozofia 

jakimi kieruje się nasza firma, przebiega w oparciu  o projektowanie z udziałem Klienta, oraz technologiami 

zgodnymi ze Światowymi standardami XXI wieku (BIM, OZE, projektowanie zrównoważone). 

 

Industria Project zapewnia kompleksową ofertę usług projektowych i doradztwa budowlanego w zakresie 

budownictwa lądowego. Opierając się na doświadczeniu, we wszystkich specjalnościach inżynierii budowlanej, 

jesteśmy dostępnym i właściwym partnerem, aby towarzyszyć inwestorom w całym procesie inwestycyjnym. 

Działamy z pasją, co w połączeniu z profesjonalną obsługą wpływa na zadowolenie Inwestorów. 

 

W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy poszukujemy osób na stanowisko: 

Praktykant/Stażysta branża architektoniczna 

Miejsce pracy: Gdańsk 

 
 
 

Podstawowe obowiązki: 
 
- Przygotowywanie rysunków i ich opisów do projektów wykonawczych 

 
Oczekiwania: 
 
- Student min. III roku Wydziału Architektury  
 

Oferujemy: 
 
- Odbycie płatnej praktyki oraz możliwość podjęcia stałej współpracy 

- Interesujące, wymagające, ciekawe tematy projektowe 

- Możliwość indywidualnego rozwoju 

- Praca w Revit 

- Praktyka w godzinach 16 -20 

- Podpisanie odbytej praktyki w biurze projektowym przez uprawnionego architekta 

 
 
Aplikacje zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesyłać 
wyłącznie w wersji elektronicznej na adres: a.sulek@ibg.gda.pl 
z dopiskiem „Praktykant branży Architektonicznej ”. 
 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)". 
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