Curriculum vitae

JOANNA MAZUR __________________________________________
Dane osobowe :
miejsce zamieszkania
telefon kontaktowy
e-mail
strona
data urodzenia

ul. Opolska 121d/11, 52 - 011 Wrocław
509 985 191
jo.ma.arch@gmail.com
www.jomaarch.eu, www.in.jomaarch.eu
1985.09.06.

Wykształcenie :
2013

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń specjalność architektoniczna - 29.11.2013 r.

2012

Kurs- /Certyfikacja-świadectwa energetyczne/

2004- 2009

Politechnika Wrocławska wydział Architektury i Urbanistyki
specjalność Architektura i Urbanistyka
/Dyplom -Projekt zespołu akademików przy ulicy Koszarowej we Wrocławiu
dla Wydziały Nauk Społecznych UWr./

2000-2004

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie
/profil matematyczno-fizyczno-informatyczny/

Doświadczenie zawodowe:
/etap projektu K-PB-PW-PWn/
01 sierpień 2013

Asystent projektanta- Archimmodicus sp. z o.o.

01 grudnia 2009

Asystent projektanta- Autorskie Studio Architektury
http://www.asaarch.pl/

11 sierpień - 24 września 2008

Praktyka architektoniczno-budowlana II
Ingenieurbüro A.Naumann u. H.Stahr Arnoldstrasse
26 Leipzig
http://lokalplan.net/

sierpień - wrzesień 2009

Współpraca z przedsiębiorstwem BadawczoWdrożeniowym "OLMEX" S.A.

04 lipiec-13 sierpień 2007

Praktyka architektoniczno-budowlana Ingenieurbüro
A.Naumann u. H.Stahr Arnoldstrasse 26 Leipzig
„Budownictwo ekologiczne - domy pasywne“

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

| 2014 :
K-PB

Domek jednorodzinny Wrocław ,Rędzin /inwestor prywatny /

K-PB-PW

„Przebudowa i termomodernizacja budynku magazynowego nr 35 na potrzeby
serwerowni i pomieszczeń biurowych oraz centrali rejonu wsparcia
teleinformatycznego.”- WSOWL Wrocław

K-PW

Wnętrze mieszkania na ulicy Cynamonowej we Wrocławiu

K

Koncepcja wnętrz mieszkania .
/Jagodno, Wrocław /

K

Koncepcja przetargowa dla inwestycji do ZIM :” Rozbudowa szkoły podstawowej nr 83 przy
al. Boya Żelańskiego 32-38 we Wrocławiu wraz z infrastrukturą techniczną i
zagospodarowania terenu”.

K

Koncepcja przetargowa dla inwestycji do ZIM :” Rozbudowa przedszkola przy ul. Kurpiów
28 we Wrocławiu w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego nr 6 wraz z infrastrukturą
techniczną i zagospodarowania terenu”.

PB-PW

Projekt budowlany i wykonawczy :”Dostosowanie budynku usługowo-mieszkalnego do
wymogów ochrony przeciwpożarowej”-/kamienica pod ochroną konserwatorską/
/Pl. Św. Macieja ,Wrocław /

K

Koncepcja budynku wielorodzinnego - Oława.
/Oława/

PB-PW

Projekt budowlany remontu elewacji wraz z balkonami – kamienica śródmiejska.
/ul. Wyszyńskiego, Wrocław /

K

Koncepcja wnętrz kawalerki wraz z antresolą.
/Śródmieście ,Wrocław /

| 2013 :
K-PB-PW

Rozbudowa, budowa nowego segmentu mieszkalnego oraz przebudowa istniejącego
budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na mieszkania w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym oraz infrastrukturą towarzyszącą wraz z archiwum
miejskim .
/ul. Nowokościelna 11, Tychy,/

K-PB

Budowa zespołu budynków przy ulicy Zielnej we Wrocławiu –dla Spółdzielni
mieszkaniowej „Świt”.
/ul. Zielna, Wrocław /

K

Koncepcja domu letniskowego - całorocznego.
/Leszczyna/

PB

Budowa budynku magazynowo - biurowy
/ul. Sucholeska ,Poznań/

PB-PW

Budowa pawilon handlowo-usługowy powierzchnia sprzedaży 1286 m2 „LIDL”
/ul. Pszczyńska ,Wrocław/

| 2012 :
PB

Przebudowa budynku magazynowo - biurowego
/ul. Karkonoska , Wrocław/

A

Analiza możliwości rozbudowy pawilonów handlowych „Lidl” na terenie Dolnego Śląska

PB-PW

Rozbudowa Pawilonu handlowo-usługowego o strefę Bake-off
/ul. Bystrzycka ,Wrocław/

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

| 2011:
PWn

PB
|2010:
PB

K
PB-PWn

Projekt wnętrz/ mebli /aranżacja mieszkania dla osoby starszej /Żary/
K-PB-PW-PWn
Budowa Rezydencji wraz z basenem oraz infrastrukturą techniczną ,
/Miłowice/
-kort tenisowy /pawilon ogrodowy/staw hodowlany/dom dla ogrodnika/projekt
ogrodu/fontanna
Projekt budowlany rozbiórki masztu stalowego
/ul. Sucholeska ,Poznań/
Budowa budynku mieszkalno-usługowego - plomba w zabudowie śródmiejskiej
/ul. Leszczyńskiego, Wrocław /

PB
PB

Koncepcja Klubu Jeździeckiego wraz z kompleksem stajni oraz ujeżdżalnią
Adaptacja pomieszczeń istniejących na potrzeby gabinetów lekarskich
/ul. Zwycięska, Wrocław/
Projekt wnętrz aranżacja apartamentu mieszkalnego
/ul. Racławicka, Wrocław/
Budowa budynku jednorodzinnego ul. Zofii Nałkowskiej ,Wrocław
Rozbudowa budynku jednorodzinnego ul. Beniowskiego ,Wrocław

K-PB-PW

Rewitalizacja Osiedla Żarków w Głogowie - 4-budynki socjalne

PWn

/kompleks pod ochroną konserwatorską/ - PZT wraz z infrastrukturą techniczną do zespołu
- Rozbudowa oraz przebudowa budynku wielorodzinnego nr 1.
- Budowa budynku wielorodzinnego nr 2.
- Przebudowa i adaptacja budynku nr 3. na Klub Środowiskowy
K-PB

PB-PW

| 2009:
K
K

Budynek jednorodzinny
/ul. Beniowskiego ,Wrocław/
/obiekt w strefie ochrony konserwatorskiej/
Przebudowa Pensjonatu
/ul. Sanatoryjna ,Międzygórze/
/budynek pod opieką konserwatorską /
Koncepcja elewacji dla budynku usługowo-mieszkalnego ul. Spółdzielcza - Głogów
Detale konstrukcyjne dla systemów Passivhaus biuro Naumann und Stahr
/projekt koncepcyjny pawilonu ekobox dla PWr./

Umiejętności :
programy

AutoCad (2D+3D), 3DS Max, Sketch – Up + Kerythea ,+Vray , Pakiet MS
Office, Photoshop, CorelDraw, AdobeIllustrator, Wordpress

języki

niemiecki ,angielski ,rosyjski, prawo jazdy kategoria B

hobby

budownictwo pasywne, fotografia ,grafika komputerowa ,projektowanie mebli ,
tenis, narciarstwo ,joga.

dodatkowe

samodzielnie prowadzone inwestycje od koncepcji do PW, znajomość PB i
KPA ,opanowanie w sytuacjach stresowych, odpowiedzialność oraz umiejętność
pracy pod presją czasu ,samodzielność ,bardzo dobra komunikacja i praca w
zespole

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

