
BIM TECHNICIAN - MEP

ścisła współpraca z BIM Managerem
wsparcie zespołu inżynierów MEP
modelowanie instalacji MEP
weryfikacja i analiza modeli od innych pracowni projektowych oraz wykonawców pod kątem ich jakości
przygotowywanie raportów z weryfikacji i analizy modeli
przygotowywanie rodzin Revit, ich aktualizacja oraz zarządzanie ich informacją
używanie oprogramowania Autodesk 
używanie narzędzi do Common Data Environment takich jak: Asite, BIM360, BIM Track, BIMcollab, etc.

wykształcenie z zakresu instalacji sanitarnych i elektrycznych
(studenci również mile widziani)
język angielski – min. B2
bardzo dobre umiejętności organizacyjne
umiejętność pracy w zespole
chęć ciągłej nauki i doskonalenia
zainteresowanie nowoczesnymi technologiami

POSZUKUJEMY PRACOWNIKÓW NA STANOWISKO
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Praca z nami pozwoli Ci zdobyć doświadczenie przy inwestycjach z wykorzystaniem pełnego procesu BIM. Pracujemy głównie               
na rynku Wielkiej Brytanii (leader BIM na świecie) oraz na rynkach irlandzkim, francuskim oraz Stanów Zjednoczonych. Dzięki pracy 
 z nami będziesz miał/a okazję pracować przy jednych z największych międzynarodowych inwestycjach
 
Uzyskanie unikalnego na rynku polskim doświadczenia przy projektach z wykorzystaniem pełnego procesu BIM
Możliwość rozwoju zawodowego wewnątrz naszej organizacji
Pracę przy znanych na całym świecie budynkach (głównie Wielka Brytania)
Przyjazną atmosferę 
Dogodna lokalizacja biura (stacja metra Dworzec Wileński)
Prywatna opieka medyczna
Stabilne zatrudnienie
Wyjazdy do Wielkiej Brytanii
Możliwość późniejszej pracy w Wielkiej Brytanii 
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Prześlij nam swoje CV na adres mail@bimengineers.eu

Doświadczenie z oprogramowaniem Revit oraz Navisworks mile
widziane, ale najważniejsza jest chęć nauki. Jeżeli będzie
potrzeba zapewnimy Ci szkolenia.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BIM
Engineers Sp. z o.o. w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIM Engineers Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie przy ul. Tadeusza Borowskiego 2, lok. 308 03-475, 
telefon: +48 22 398 60 05, email: mail@bimengineers.eu

Pracownia projektowa BIM Engineers wraz pracownią Fulcro Engineering Services poszukują osób, które chciałyby
dołączyć do naszego zespołu i pracować przy największych międzynarodowych projektach.
BIM Engineers świadczy usługi z zakresu instalacji MEP (sanitarnych i elektrycznych) na rynkach polskim oraz
zagranicznym, Fulcro Engineering Services jest liderem na rynku Wielkiej Brytanii w zakresie pełnego procesu BIM.
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