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Pályakezdő építészmérnök
 
Mi, a STUDIO IN-EX-nél büszkék vagyunk arra, hogy Magyarországon egyedülálló módon alkalmazzuk a valós 
idejű és a világon piacvezető, closed-BIM együttműködésen alapuló tervezési módszertant. 

 
Debreceni irodánkban családias környezetben, hatékony csapatmunka keretében tervezünk. Nagy hangsúlyt 

fektetünk arra, hogy szakembereink átfogó, a nemzetközi piacon is helytálló szaktudással rendelkezzenek.

 

• Mit nyújtunk neked, ha csatlakozol csapatunkhoz? 

• Változatos munkák várnak rád: megbízóink nemzetközi cégek, így nagyszabású hazai és nemzetközi 
projektekben vehetsz majd részt tapasztalt társszakági kollégák támogatásával. 

• A legmodernebb BIM technológiát használhatod – tanulj tőlünk: piacvezető szakértelemmel rendel-
kező BIM csapatunk folyamatos képzéseket tart. 

• Hiszünk az élethosszig tartó tanulásban, ezért támogatjuk ebben a munkatársainkat: továbbképzések, 
konferenciák, nyelvtanulási, számos online képzés. 

• Nálunk innovatív technológiákat használhatsz nap mint nap: lézerszkenner, VR eszközök, felhő alapú 
technológiák, fejlesztőcsapat által létrehozott tervezést támogató szoftverek. 

• Átlag feletti munkakörülményeket biztosítunk: valóban 21. századi modern iroda, étel-, italautomaták, 
gyümölcsnap, közös pénteki ebéd, havonta közös napindító kávézás. 

• Számunkra fontos a munkatársak testi-lelki egészsége: szervezett sport lehetőségek, sportszoba, ge-
rinctorna, masszázs is szerepelnek a heti programok között. 

• A játék életünk része, így az irodában sem kell nélkülöznünk: ping-pong, csocsó és darts vár majd egy 
kis kikapcsolódásra, illetve rendszeres PR és Nintendo házi bajnokságok. 

• Fontosnak tartjuk a magánélet és a munka egyensúlyát, ezért munkaidőnk rugalmas, és számos prog-
ramot, közös nyaralást, síelést szervezünk. 

• És nem utolsó sorban egy igazi jó hangulatú csapat vár rád, akik szeretik együtt tölteni az időt, hiszen 
a munka is hatékonyabb, ha jól érezzük magunkat közben. 

• Magadra ismersz az alábbiak alapján? Ha igen, akkor téged keresünk! 

• Építészmérnök végzettség (befejezett felsőfokú tanulmányok) 

• Mivel megbízóink nemzetközi cégek, ezért több, mint szükséges, hogy meg merj szólalni angolul és tudj 
írásban is kommunikálni legalább középfokú szinten 

• Komplex tudás és szakmai tapasztalat, amely lelkiismeretes, igényes munkavégzéssel és felelősségvál-
lalással társul 

• Akarj és tudj is tanulni, fejlődni - velünk igazi lehetőséget kapsz és lépésről lépésre végigvezetünk egy 
izgalmas karrierúton 

• Mivel csapatban dolgozunk, elengedhetetlen, hogy a csapatjáték számodra is fontos legyen 
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Előnyként értékeljük és szinte biztos, hogy Te vagy a mi emberünk, ha a fentieken felül még az alábbiak is 
igazak rád: 

• Felhasználói szinten ismered az Autodesk Revit programot 

• Német nyelvtudással is rendelkezel 

• Kivitelezésben szerzett tapasztalat 

• Ismered a költségvetési kiírás készítését 

Amennyiben az Autodesk Revit programot felhasználói szinten már ismered és német nyelvtudásod is van, 
azt óriási előnyként értékeljük a jelentkezésnél. 

• Milyen munkák várnak rád, ha csatlakozol az IN-EX csapatához? 

• Ipari, irodai, egészségügyi épületek, logisztikai központok tervezési folyamatának minden fázisában 
való részvétel - a legmodernebb programok segítségével, 1.500 nm-től akár a 100.000 nm épületig 

• Tervezés 3D modell segítségével, closed BIM rendszerben - építészirodánk élen jár a BIM tervezés 
területén, elsők között kezdtünk foglalkozni a BIM technológiával - tőlünk magasszintű tudást nyer-
hetsz munka közben 

• A változatos és izgalmas munkát professzionális BIM-es csoport segíti 

• Szoros együttműködés társszakágakkal - hiszen nálunk minden szakág egy irodában egy csapatként 
dolgozik egy-egy projekten 

• Építésztervező munkájának a támogatása 

Jelentkezz hozzánk és építsd fel nálunk karriered a legmodernebb technológiai környezetben! 

https://www.in-ex.hu/allashirdetes/epiteszmernok-allas/
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