CURRICULUM VITAE

mgr inż. arch. Agnieszka Konarska
DANE PERSONALNE:
adres:

ul. Gałczyńskiego 5,
60-194 Poznań,
+48 600 045 221
ag.konarska@gmail.com

tel.kom:
e-mail:

EDUKACJA:
1999
1994-1999
1990-1994

Dyplom z Architektury i Urbanistyki
Politechnika Poznańska,Wydział Budownictwa Lądowego,Architektury
i Inżynierii Środowiska,kierunek Architektura i Urbanistyka
Liceum Ogólnokształcące św.Marii Magdaleny,profil humanistyczny

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
PORTFOLIO:

www.coroflot.com/KONARSKA

04.2000 – 02.2015

architekt w biurach architektonicznych Poznania i freelancer

zadania :

sporządzanie i koordynowanie projektów wielobranżowych od
koncepcji po uzyskanie pozwolenia na budowę
projekty wykonawcze detali
projekty wykonawcze kolorystyki elewacji
architektura wnętrz
sporządzanie opisów dokumentacji
przygotowywanie dokumentacji do urzędu
sporządzanie ofert na prace projektowe,
kontakt z urzędami-monitorowanie postępowań administracyjnych
nawiązywanie kontaktów z klientami, przedstawicielami
handlowymi,

12.2006
11.2004-11.2005
zadania:

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń
praktyka na budowie w Poznaniu, inżynier budowy w firmie
„Ataner“ Sp.z o.o.
nadzór nad realizacją inwestycji
nadzór nad realizacją projektów mieszkań zgodnych z życzeniami
klientów, rozlicznie dodatkowych kosztów z klientami
udział w procesie odbiorowym mieszkań

WAŻNIEJSZE PROJEKTY I KONKURSY:
2016
2015
2013
2012
2010
2010
2007 – 2012

konkurs architektoniczny studialny na projekt kościoła
konkurs architektoniczny Galeria Miejska w Poznaniu 8642,6m2
konkurs architektoniczny centrum kulturalne 36500m2-nominacja
Koncepcja rewitalizacji XIX wiecznego fortu w Poznaniu
1868m2+12156m2
projekt wykonawczy wnętrz - apartament w historycznej kamienicy
Poznań, 320m2
projekt wykonawczy sali bankietowej z zapleczem ,Poznań ,548m2
6 projektów wykonawczych domów jednorodzinnych 170m2-200m2

2007- 2008
2006 - 2007
2006
2005
2005
2001 – 2004
2001
2000

budynki wielorodzinne z parkingiem – dwa kwartały w strefie
konserwatorskiej Gdańsk, 8180m2+6406m2
projekty wykonawcze 4-piętrowych budynków wielorodzinnych
MW2,MW4,MW7,MW6 Poznań, 12743m2
Konkurs na halę sportową Borek Wlkp., 3700m2,wyróżnienie
projekty modernizacji 2 historycznych kamienic Poznań, 6080m2
centrum rehabilitacyjne z basenem, Żarów, 3976m2
9 projektów wykonawczych 4-,5-,6-pietrowe budynki wielorodzinne
Poznań, Chrzanów,17388m2
Budynek usługowy-apteka,gabinety lekarskie i fitness,Poznań, 363m2
Szpital- adaptacja oddziału pulmonologicznego na
paliatywny,Wielkopolskie centrum Chorób Pluc i Grużlicy ,Poznań,
445m2

UMIEJĘTNOŚCI:
Języki obce:

Agnielski -poziom FCE B2
Francuski- accès au DALF,DALF oral;

Obsługa programów: AutoCad, , SketchUp, Corel, MsOffice, Archicad
Prawo jazdy:

kat.B

HOBBY:

architektura,muzyka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).

