AZ ÉPÍTÉSZIRODA
Az iroda Frankfurttól 45 km-el keletre található egy gyönyörű kis német

Bukovinszki Enikő
okleveles építészmérnök

városban. Idén 10 éve kezdte meg működését, elsődleges profiljuk az
ingatlanfejlesztés illetve a belsőépítészet volt. Az utóbbi években
azonban már egyre több tervezési feladatot is kaptak, így elkezdtek
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bővülni ebben az irányban is.

Gelnhausen

Az iroda egy 4 szintes épület legfelső emeletén található. Open-officeban

szakmai gyakorlat

dolgozunk, ami néha megkönnyíti a közös munkát, néha viszont
megnehezíti, ugyanis nehezebb koncentrálni. Az iroda egyben egy
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bemutatóterem is, rengetek különböző anyag és bútor van jelen, ami

2018.09.03.-2019.06.26.

sokszor megkönnyíti egy megbeszélésen a megrendelőknek a konkrét
anyag bemutatását.

Összesen 16 belsőépítész, építész és műszaki rajzoló dolgozik jelenleg a
különböző projekteken, melyek között jelenleg családi házak illetve
bővítéseik társasházak, irodák belsőépítészete illetve egy kisebb irodaház
is található. A tervezés egészen a kezdetekről a kiviteli tervekig itt zajlik, a
különböző szakágak bevonásával. Minden hétfőn reggel egy közös
megbeszéléssel indítunk, ahol röviden végigmegyünk az aktuális
projekteken, hogy nagyvonalakban mindenki tisztában legyen azzal,
melyik projekt hol tart. Általában egy ember több projekttel is foglalkozik,
a prioritást egy táblázatban vezetjük.

A kis létszámnak köszönhetően mindenki ismeri egymást, könnyebben
működik az együtt dolgozás illetve egymás segítése is.

TAPASZTALATOM
Mindenki nyitott volt az érkezésemre, illetve nagyon segítőkészek voltak
bármilyen kérdésem is akadt. A csapat nagyon összeszokott volt, de tárt
karokkal vártak.
Eleinte a belsőépítészeti projektekben vettem részt, berendezési terveket
készítettem illetve anyagokat és bútorokat választottam. Sokszor jártam
építkezésekre, illetve tárgyalásokra is. Később kisebb tervezési
feladatokkal bíztak meg, majd mikor már biztosabb volt a nyelvtudásom,
önálló tervezési projekteket is kaptam. A mobilitás ideje alatt a kisebb
projektek mellett két családi ház koncepció és engedélyezi tervét
készíthettem el, illetve egy nagyobb projekt kiviteli tervein is dolgoztam.
Az évben több továbbképzést is szerveztek nekünk, illetve sok szakmai
fórumra és előadásra hívtak minket ahol más irodákkal együtt vehettünk
részt, és új embereket ismerhettünk meg.

ÖSSZEGZÉS
Közel 10 hónapot tölthettem el a cégnél diploma után, és úgy gondolom
rengeteget tanultam és fejlődtem ez idő alatt. Nem csak a német
nyelvtudásom, (igaz, ez elengedhetetlen volt ugyanis csak német
kollégáim voltak) hanem szakmailag is. Beleláthattam teljesen
szélsőséges projektekbe, a tervezés minden fázisában. Döntéseket kellett
hoznom, előadásokat tartanom a megrendelőknek, illetve a családi házak
tervezésénél folyamatos kapcsolatban kellett lennem a megrendelőkkel.
A mobilitás leteltével pedig állandó munkalehetőséget kaptam az
irodában építészmérnökként.
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