mgr inż. arch.

doświadczenie zawodowe

Ewa RYT

02.2019 - do teraz praca w biurze Pracownia Architektoniczna Uszok
Katarzyna Uszok-Adamczyk,
stanowisko: asystent architekta:
- tworzenie dokumentacji budowlanej, przetargowej i
wykonawczej budynku biurowego wysokościowego;
- tworzenie dokumentacji projektów budowlanych
i wykonawczych sieci restauracji;
- adaptacje kamienic, uzgodnienia konserwatorskie;
- kontakt z branżystami, koordynacja międzybranżowa;
- uzgadnianie projektu z rzeczoznawcami;
- uczestnictwo w procedurach formalno-prawnych;
- kontakt z Inwestorem;
- nadzór na budowie.
08.2017 - 01.2018 praca w biurze projektowym ANOVA Architektura,
stanowisko: asystent projektanta:
- tworzenie pełnej dokumentacji technicznej projektów
koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych
boisk sportowych wraz ze specyfikacjami;
- kontakt z branżystami, koordynacja międzybranżowa,
- uczestnictwo w procedurach formalno-prawnych,
uzyskiwanie warunków, uzgodnień i pozwoleń - kontakt
z gestorami sieci, urzędem i Inwestorem;

dane osobowe
telefon:
(+48) 668 876 404
e-mail:
ewkaryt@gmail.com
portfolio:
www.ewaryt.pl

10.2014 - 06.2017 praca w biurze projektowym Autorska Pracownia
Projektów Zbigniew Dyjas w Tychach,
stanowisko: asystent projektanta:
- wykonywanie inwentaryzacji;
- tworzenie projektów koncepcyjnych, wizualizacji;
- tworzenie pełnej dokumentacji technicznej projektów
budowlanych i wykonawczych;
- kontakt z branżystami, koordynacja międzybranżowa;
12.2012 - 09.2014

własna działalność gospodarcza
w branży architektonicznej:
- kontakt z klientem;
- tworzenie inwentaryzacji;
- tworzenie projektów koncepcyjnych, wizualizacji;
- tworzenie projektów wykonawczych;
- koordynacja międzybranżowa;
- nadzór autorski;

07.2011 - 11.2012

praca w biurze architektonicznym
Cdom Piotr Stokłosa w Sosonowcu,
stanowisko: asystent projektanta:
- praca zespołowa;
- kontakt z klientem;
- tworzenie projektów koncepcyjnych i wizualizacji;
- tworzenie pełnej dokumentacji technicznej projektów
budowlanych i wykonawczych;

umiejętności
programy:
AutoCAD
bardzo dobry

Revit
dobry

3ds Max+Vray
dobry

CorelDraw
bardzo dobry

wykształcenie
2005 - 2011

Pakiet MS Office:
Word, Exel
bardzo dobry

kursy i szkolenia

języki obce:
angielski
dobry

prawo jazdy:
kat.B

Politechnika Śląska w Gliwicach,
wydział Architektury,
kierunek Architektura i Urbanistyka;

- kurs programu graficznego 3dsMax;
- kurs Revit Architecture 2020 Advanced;
- kurs języka angielskiego na poziomie upper-intermediate;

zainteresowania / hobby

- architektura wnętrz, rysunek odręczny, grafika
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej rekrutacji.
Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych (RODO).

