PURO to więcej niż hotel. To otwarty dom, w którym dużo się dzieje.
Lobby to duży pokój dzienny, tętniący życiem od rana do wieczora. Tam
rozpoczniesz poranek z kubkiem kawy, zaszyjesz się z laptopem, a wieczorem
wypijesz wino z przyjaciółmi. Restauracje i bary w PURO otwarte są dla wszystkich.
Spotkasz tam gości z całego świata i ludzi miasta.
W PURO otaczamy się najlepszym wzornictwem. Cenimy młodych artystów i
kolekcjonujemy ich dzieła. Popularyzując design i sztukę opowiadamy o
współczesnym świecie.
Lubimy miasto i miejskie życie. Dlatego zawsze znajdziesz nas w centrum. Dzięki
lokalizacji oraz inspiracji miejscowa architektura każdy hotel stanowi jego integralna
część.
PURO to wyjątkowe hotele, które tworzą wyjątkowi ludzie.
Obecnie do naszego zespołu w Centrali PURO Hotels w Warszawie poszukujemy
osoby na stanowisko:

JUNIOR INTERIOR DESIGNER
TWOJE GŁÓWNE ZADANIA:
•
•
•
•
•

Ścisła współpraca z CEO sieci PURO oraz architektami wnętrz przy
projektach nowo powstających hoteli PURO
Współpraca z fabrykami i logistyka zamówień
Wybór mebli, tekstyliów, oświetlenia itp. do hoteli PURO
Praca koncepcyjna przy projektach
Współpraca z osobą odpowiedzialną za wybór kolekcji sztuki do hoteli

MY:
•
•
•

•
•

Oferujemy pracę w młodym zespole, przyjaznej, nieformalnej atmosferze
Zapewniamy umowę o pracę, pakiet medyczny, dofinansowanie do
ubezpieczenia grupowego i karty Multisport oraz zniżki na pobyty
w hotelach PURO
Dajemy możliwość zdobycia doświadczenia przy współpracy z
zagranicznymi architektami wnętrz takimi jaki Conran, DeSallesFlint,
Superfutures, AVROKO a także firmami: Moroso, Gubi, Vitra, Kettal, Carl
Hansen & Son, Kvadrat
Pracujemy w nowoczesnym biurowcu zlokalizowanym przy Rondzie ONZ
Dajemy realną możliwość budowania swojej ścieżki rozwoju
w dynamicznie rozwijającej się firmie

TY:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jesteś studentem/studentką IV lub V roku studiów na kierunku
Architektura Wnętrz na ASP
Chcesz być częścią zespołu tworzącego wyjątkowe hotele PURO w
Warszawie, Łodzi i Katowicach
Lubisz podróżować i jesteś gotowa/gotowy do częstych wyjazdów
służbowych krajowych i zagranicznych
Twoja kreatywność nie ma granic
Jesteś na bieżąco z trendami wnętrzarskimi
Masz pojęcie o projektowaniu
Lubisz otaczać się pięknymi przedmiotami i pracować z ciekawymi ludźmi
Rozumiesz i umiesz czytać plany architektoniczne
Znasz angielski w stopniu SuperBohaterskim w mowie i piśmie

Brzmi ciekawie? Zaaplikuj przesyłając CV na adres rekrutacja@purohotel.pl
w tytule wpisz Junior Interior Designer

