POPP & ASOCIAȚII – INGINER PROIECTANT
CERINȚE:
 absolvent al unei facultăți de construcții;
 experienţă în domeniul PROIECTĂRII în constructii-specialitatea C.C.I.A.;
 cunoaşterea programelor avansate de modelare şi analize structurale (ETABS, SAP2000);
 cunoaşterea AutoCAD, MS Word, MS Excel este obligatorie;
 cunoaşterea pachetului AllPlan – Nemetschek/Tekla sau Revit reprezintă un avantaj important;
 flexibilitate, seriozitate, orientare spre muncă în echipă;
 capacitatea de a realiza proiectele alocate în termenul stabilit;
 cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională;
 capacitate de comunicare cu clienţii pe probleme tehnice, de reprezentare a companiei la
discuţii şi întâlniri tehnice, capacitatea de a lua decizii în probleme tehnice;
 gândire analitică, capacitatea de dezvolta calculele de dimensionare pe baza informaţiilor
minime, primite de la Client şi / sau şeful de proiect, în cadrul activităţii de proiectare.
RESPONSABILITĂȚI:
 în poziţia de inginer proiectant structuri, vei fi responsabil de analiza, calculul și dimensionarea
structurilor de rezistenţă în ansamblul lor şi a elementelor strucuturale în detaliu, de conceperea
schiţelor şi a planurilor schematice pe baza cărora se vor elabora ulterior planșele de detaliu;
 respectarea termenelor de predare este absolut obligatorie;
 comunicarea cu clienţii, pe probleme tehnice, reprezentarea companiei la discuţii şi întâlniri
tehnice, capacitatea de a lua decizii în probleme tehnice, împreună şi în acord cu şeful de
proiect.

1. TEHNICIAN PROIECTANT / DESENATOR STRUCTURI
CERINȚE:
 experienţă în domeniul PROIECTĂRII în construcții-specialitatea rezistență;
 cunoașterea programelor Nemetschek, Tekla, Revit;
 cunoaşterea AutoCAD, MS Word, MS Excel este obligatorie;
 flexibilitate, seriozitate, orientare spre munca în echipă;
 capacitatea de a realiza în termen proiectele alocate;
 cunoașterea unei limbi de circulatie internatională.
RESPONSABILITĂȚI:
 în poziţia de tehnician proiectant /desenator structuri , vei fi responsabil cu activitatea de
proiectare, realizarea de părți desenate în AutoCAD, Nemetschek, Tekla, Revit;
 realizarea de extrase de armătură, extrase de laminate;
 realizarea de calcule privind listele de cantități (volume de beton, mp de cofraje etc.);
 realizarea de calcule și desene aferente sub îndrumarea directa a unui inginer/manager proiect.

