STIFTUNG KIRCHENBURGEN
Stiftung der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien

FUNDAȚIA BISERICI FORTIFICATE
a Bisericii Evanghelice C.A. din România

ARHITECT cu drept de semnatura – CONSERVARE/RESTAURARE MONUMENTE ISTORICE
Experienta profesionala: minim 5 ani
Limbi vorbite: romana, engleza sau germana (reprezinta un avantaj)
Tipul postului: project-based
Perioada: 1 ianuarie 2021-15 iunie 2022
Locația: Sibiu
……………………………………………………………………………………………………………
Descriere: Fundatia Biserici Fortificate cauta arhitect diplomat pentru intocmirea de
documentatii scrise si desenate pentru toate fazele de proiectare, elaborarea
documentaţiilor tehnico-economice pentru etapa DTAC, (documentaţie tehnică pentru
obţinerea autorizaţiei de Construcţie), definitivarea documentaţiei pentru etapa
PT+DE (proiect tehnic si detalii de execuţie), cat si urmarirea si supervizarea lucrarilor
pe parcursul executiei.
Atributii:


Redactarea proiectelor de arhitectura, în toate fazele acestuia (studiu de
soluție, CU, DTAC, PTh, DDE, caiete sarcini, antemasuratori, ofertare)



Colaborare in vederea stabilirii temei de proiect



Vizite pe santier in vederea intocmirii releveelor



Intocmirea documentatiei pentru avizare/autorizare lucrari



Colaborare si coordonare relatia cu specialisti din domeniile conexe
(necesari pe parcursul intocmirii proiectului de arhitectura)



Comunicarea cu autoritatile, beneficiarii si firmele contractate



Intocmirea devizelor, programului de control, detaliilor de executie



Vizite pe santier pentru asistenta tehnica/coordonare in faza de executie



Documentarea fotografica a interventiilor

Cerinte:


Absolvent al invatamantului de lunga durata in arhitectura (cu drept de
semnatura)



Detinerea stampilei pentru monumente istorice
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Cunostinte in domeniul legislatiei in constructii



Experienta in proiecte de arhitectura in domeniul conservarii/restaurarii
cladirilor monument istoric



Experienta in proiecte de reutilizare adaptiva a cladirilor cu statut de
monument istoric



Abilitati bune de comunicare



Abilitati bune de lucru in echipa



Cunoasterea programelor software specific profesiei de arhitect



Carnet de conducere cat.B si disponibilitate pentru deplasari

Ce oferim noi:


O echipa diversa, motivata si pasionata de patrimoniul cultural



Oportunitatea de a contribui la consolidarea unei viziuni de reutilizare
adaptiva a patrimoniului cultural al bisericilor fortificate



Un mediu de lucru placut si dinamic



Posibilitatea de implicare in proiecte de conservare/restaurare a bisericilor
fortificate



Flexibilitate

Persoanele interesate sunt rugate sa trimita un CV, o scrisoare de motivatie si un portofoliu de lucrari la
adresa de email am@kirchenburgen.org pana la data de 09.12.2020.
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