DARBO PASIŪLYMAS

BIM SPECIALISTAS (-Ė)
UAB „AGA CAD“, Europos statybos ir gamybos skaitmenizavimo lyderės - „ARKANCE“ įmonių grupės - narė,
kurianti IT sprendimus statybų pramonei ir juos diegianti tarptautinėje rinkoje, ieško BIM SPECIALISTŲ, kurie:
► yra profesionalūs „Autodesk Revit“ naudotojai, ► turi projektavimo patirties, ► puikiai kalba angliškai.
Jūsų MISIJA - prisidėti prie BIM programinės įrangos, skirtos medinio karkaso konstrukcijoms projektuoti,
vystymo ir diegimo.

Kviečiame prisijungti prie vienos inovatyviausių
BIM specialistų komandos, kurioje:
▪

Kaupsite unikalią profesinę patirtį, dirbant su klientais
iš pažangiausių pasaulyje projektavimo įmonių

▪

Tapsite naujausių BIM technologijų ekspertu (-e)

▪

Prisidėsite prie klimato kaitos mažinimo diegdami
aplinką tausojančius AGACAD sprendimus statybų
pramonės atstovams iš įvairių pasaulio šalių

DARBO POBŪDIS

SIŪLOME

REIKALAVIMAI

Darbas su klientais iš įvairių
pasaulio šalių: poreikių
išsiaiškinimas, produktų parinkimas
ir demonstravimas, mokymas ir
konsultavimas, techninis palaikymas



Aukštasis išsilavinimas statinio
konstrukcijų inžinerijos ar
architektūros srityje



Išskirtinę profesinę patirtį dirbant su
pažangiausiomis projektavimo
įmonėmis



Puikūs „Autodesk Revit“
naudojimo įgūdžiai



Prasmingą veiklą diegiant aplinką
tausojančius IT sprendimus



Profesionali pagalba klientams
ruošiant projektus



Labai geri lietuvių ir anglų
kalbos įgūdžiai žodžiu ir raštu



Aiškų kasmetinį profesinio tobulėjimo
planą



Kuruojamos programinės įrangos
tobulinimas (klientų poreikių analizė,
užduočių programuotojams
ruošimas, testavimas)



4+ metų 3D projektavimo
patirtis (privalumas – medinių
konstrukcijų projektavimas)



Lėšas kompetencijos kėlimui
(mokymams ir seminarams)



Statybos / gamybinių procesų
supratimas

Atlyginimą nuo 2500 € bruto
(priklausomai nuo projektavimo ir
darbo su „Revit“ patirties) bei
kiekvieną mėnesį mokamus %
priedus už kuruojamų produktų
apyvartą. Sumoje nuo 3.200 €
bruto.





Techninės ir mokymų metodinės
medžiagos, straipsnių kūrimas





„Autodesk Revit“ elementų ir
šablonų kūrimas, BIM modelio
elementų klasifikavimas



Gebėjimas identifikuoti kliento
problemas ir lūkesčius



Atidumas, operatyvumas ir
produktyvumas



Kasmetinę atlyginimo peržiūrą



Komunikabilumas



Privatų sveikatos draudimą



Gebėjimas greitai mokytis





Privalumai: patirtis diegiant
BIM, kuriant „Revit“ elementus

Galimybę dirbti lanksčiu darbo
grafiku, nuotoliniu būdu,
„darbostogas“





Seminarų / vebinarų vedimas,
dalyvavimas parodose
(komandiruotės Lietuvoje ir
užsienyje)
Darbas su įvairiomis verslo valdymo
sistemomis (ERP)

RINKOS SPECIFIKA: medinių karkasinių pastatų projektuotojai ir gamintojai. GEOGRAFIJA: tarptautinė rinka.
DARBAS SU PROGRAMINE ĮRANGA medinio karkaso konstrukcijų 3D modeliavimui („Autodesk Revit“ su „AGACAD
Wood Framing“), BIM projektų dokumentacijos automatizavimui („Autodesk Revit“ su „Smart Documentation“) ir
duomenų valdymui („Smart Browser“, „CNC Exporters“, „BIMAXON CDE / ICS ir kt.).

CV ir motyvacinių laiškų lauksime iki 2022 11 30 el. p. cv@agacad.com.
PASTABA: Asmens duomenys renkami ir tvarkomi tik UAB „AGA CAD" personalo atrankos vykdymo tikslais.
Plačiau: http://www.aga-cad.lt/apie-mus/privatumo-politika
An ARKANCE group member

BUILDING BIM TOGETHER

KODĖL „AGACAD“?


30+ metų puoselėjamos bendros kolektyvo vertybės - rūpestingumas, pagarba, draugiškumas, drąsa ir
antreprenerystė – kuria stiprią ir darnią komandą bei gerovę visiems.



Aiškus tobulėjimo ir karjeros kelias. Nuolatinio finansinio augimo galimybės.



Darbo ir asmeninio gyvenimo balansas.



Draugiška šeimai darbo kultūra: galimybė derinti vaiko priežiūrą ir darbą.



Lanksčios darbo sąlygos: „hibridinės“ darbo vietos, „darbostogų“, lanksčių darbo valandų galimybės.



Garantuotas įmonės finansinis stabilumas kintant geopolitinei ir ekonominei situacijai, nes „AGACAD“
priklauso 100+ metų veiklos istoriją skaičiuojančiai „Groupe Monnoyeur“ įmonių grupei.

Apie „AGACAD“
1991 m. įkurta įmonė yra statybų pramonės atstovams skirtų BIM technologijų kūrėja, CAD ir BIM programinės įrangos
platintoja, BIM procesų diegėja, konsultavimo ir mokymo paslaugų teikėja. Išskirtinės kompetencijos sritys: BIM turinio
valdymas ir klasifikavimas, BIM surenkamųjų pastatų gamybai ir NT skaitmeninei inventorizacijai, BIM pastatų ūkio valdymui.
„AGACAD“ produktų sąraše – virš 30 įvairias BIM užduotis sprendžiančių programų. Tai didžiausias pasaulyje specializuotų
„Revit“ įrankių rinkinys, kurį sudaro: įrankiai karkasiniams pastatams (įskaitant CLT, SIPS sistemas) projektuoti, surenkamojo
gelžbetonio pastatams modeliuoti, inžinerinėms sistemoms kurti ir BIM duomenims valdyti.
Tarp daugiau kaip 13.000 įmonės klientų - AECOM, ARUP, COWI, GRONTMIJ, RAMBOL ir kitos pažangiausios
projektavimo įmonės iš viso pasaulio, naudojančios „AGACAD“ sukurtus ir toliau pagal klientų pageidavimus
tobulinamus BIM produktus.

Apie „ARKANCE“
Grupės misija - palaikyti savo klientus pereinant prie skaitmeninės statybos, pasitelkiant savo ekspertų tinklą visoje
Europoje. Su 650 darbuotojų iš 11 šalių, dirbančių 4 padaliniuose - „ARKANCE SYSTEMS“, „ARKANCE OPTIMUM“,
„ALLTERRA“ ir „SITECH“ - grupės partneriai su pasauliniais technologijų lyderiais, visų pirma „Autodesk“ ir „Trimble“, diegia
sprendimus, skirtus optimizuoti visus statybos pramonės etapus, nuo projektavimo iki gamybos ir statybos.
Apie „GROUPE MONNOYEUR“
1906 metais įkurta šeimos įmonė savo klientams iš statybos ir gamybos sektorių teikia produktyvias mašinas bei
aptarnavimo sprendimus, kuriuos platina per specializuotus tinklus „BERGERAT MONNOYEUR“, „APROLIS“ ir „IPSO“. Be
to, „GROUPE MONNOYEUR“ padeda savo klientams spręsti energijos tiekimo ir skaitmeninimo problemas per tam skirtas
dukterines įmones „ENERIA“ ir „ARKANCE“. Turėdama daugiau nei 7500 darbuotojų ir veikdama 18 šalių, 2020 m. grupė
viršijo 2 mlrd. eurų apyvartą.
An ARKANCE group member

BUILDING BIM TOGETHER

