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ОБЯВА ЗА ПЛАТЕН СТАЖ 

 

Позиция: 
Интериорен дизайнер/архитект 
 
 
Поради постоянно нарастващия брой проекти  екипът ни търси талантлив 
и мотивиран дизайнер/архитект, който: 

 Иска да работи по интересни и разнообразни проекти  
 Търси екип, който работи заедно с професионално отношение и висок 

стандарт  
 Цени добрата организация и модерна работна среда  
 Не се страхува да се развива, учи, предизвиква и изявява 

 
ОПИСАНИЕ НА РАБОТАТА 

 Проектиране във всички фази на интериорния проект - идейна, 
техническа и работна  

 Творчески подход в интериорното проектиране - нестандартни и 
иновативни решения 

 Съобразяване на проекта с изискванията на възложителите и средата  
 Предлагане на решения за визията и техническите решения на обекта 
 Ефективно използване на материали, технологии и ресурси 
 Изготвяне на координационни чертежи заедно с водещия дизайнер 
 Идентифициране на проблеми и изготвяне на решения 
 Комуникация с възложителя на проекта, подизпълнители и други 

въвлечени в изпълнението на проектирането  
 Авторски надзор по време на изпълнението  

 
НЕОБХОДИМА КВАЛИФИКАЦИЯ И ОПИТ  

 Завършено висше образование по специалността  
 Отлични умения в софтуерните продукти – AutoCAD (или друг чертожен 

софтуер), 3D Studio Max + VRay (или друг софтуер за фотореалистични 
визуализации), PhotoShop, MSОfficе 

 Организационни умения за координация на всички участниците в процеса 
на проектиране 
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 Основни познания в областта на мебелното проектиране 
 Препоръки от реализацията на предишни проекти (предимство) 

 
ЛИЧНИ КАЧЕСТВА  

 Ефективно управление на времето и добра организация  
 Способност за поемане на отговорност и лична отчетност  
 Желание за развитие и подобряване на стандартите на работа  
 Мотивация и ентусиазъм при изпълнение на поставените задачи 
 Умения за работа в екип, комуникативност и гъвкавост  

 
 
Ако желаете да станете част от нас, изпратете Вашата автобиография с 
актуална снимка, портфолио и посочен телефон за обратна връзка. 
 
За контакт: r.parusheva@chp.bg , тел 0898 552266  
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