Сътрудник вземане на размери и чертане
Кои сме ние:
Ние сме най-голямата верига за офис консумативи и офис мебели и столове в
България с широка търговска мрежа от 66 магазина. Вече повече от 23 години
ние сме безспорен лидер на пазара и предпочитан партньор на повече от 130 000
бизнес клиенти!
Office 1 отдавна е много повече от верига за канцеларски материали – ние сме
компания, която постоянно се развива и предоставя цялостни решения за бизнеса.
Притежаваме световните права върху марките Office 1 и Office 1 Superstore от
2018 г. Изградихме най-модерния автоматизиран складово-логистичен център в
Югоизточна Европа с площ от 8 600 m2. Разполагаме с повече от 15 000 налични
на склад артикули и портфолио от 110 000 продукта, сред които мебели, техника,
хигиенни материали, ученически и детски стоки, рекламни материали,
произведени в собствената ни печатна база.
Какво очакваме от теб:
Да изготвяш 2D и 3D идейни проекти за нашите корпоративни клиенти, спрямо
техните нужди и желания;
Да изготвяш технически чертежи;
Да участваш в процеса на заснемане на помещенията;
Да проследяваш и спазваш заложени проектни срокове;
Необходими са ти:
Опит в работата с CAD програми (AutoCAD, ArchiCAD или др.);
Опит във вземането на размери на помещения;
Компютърна грамотност;
Ориентираност към екипна работа;
Организираност и ефективност при спазване на крайни срокове;
Внимание и прецизност към детайла и ориентация към високо качество на
работа;
Опит в областта на мебелното и архитектурно проектиране ще се смята за
предимство;
Шофьорска книжка.
Придобивките за теб:
Опит в компания с дългогодишна история, лидер на пазара в своята област;
Екип от млади и мотивирани професионалисти;
Заплащане: на база свършена работа;
Ваучери за храна - 200 лв.;
Карти за спорт Multi Sport;
Допълнително здравно осигуряване;
Преференциални условия за закупуване на стоки от Office 1;
Ставаш част от голям екип, създаваш много нови контакти както с колеги, така и
с външни партньори.
Ако предизвикателствата и динамичната работа Ви привличат и предложение то
ни Ви заинтригува, изпратете актуална автобиография със снимка и

мотивационно писмо. Високо оценяваме интереса към компанията и благодарим
на всички кандидати за отделеното време.

