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A Dunkelau- Giebel építésziroda nevét a két alapítótagról és irodavezető- párosról 

kapta. 

Az iroda az Európa pénzügyi központjának is tartott Frankfurt am Main városának 

egyik legfrekventáltabb negyedében, a Westenden található, egy régi társasház 

földszintjén. A forgalmas, élettelteli utcáról nyíló üzlet hatalmas üvegportálja fogadja 

az érkezőket. Belül barátságos, modern, letisztult berendezésű helyiség  várja a 

belépőt. Az iroda korunk legszínvonalasabb technikai felszereléseivel ellátott, az 

építészeti tervezést jól segítő környezetet biztosít. A tervezés során a Graphisoft 

Archicad softwaret, míg az organizációhoz a ProjektPro softwaret használják. 

Az iroda kertkapcsolata révén egészséges, kellemes munkahelyül szolgál. 

 

Az ebben a formában 2016 óta működő stúdió összesen öt- hatfős nemzetközi 

csapata kifejezetten nyitott, barátságos, befogadó. 

A csapatmunka kiemelten fontos, a pályakezdő diplomás, a több évtizedes 

tapasztalatú tervező és a gyakornok itt folyamatosan egymást segítve- tanítva 

dolgozik a hétköznapok során. 

Az iroda jellemzően Németországban épült referenciamunkákkal rendelkezik. Igen 

sokféle különböző projekten dolgoztak már: társasházak, családi házak, óvodák, 

bölcsődék, iskolák, színházak, üzletek tervezése, meglévő épületek bővítése és 

átalakítása is megtalálható projektjeik között. 

A megrendelők első gondolatától az engedélyezési, kivitelezési fázisokon át az 

utolsó pillanatig vállalják az épületek megvalósításával járó feladatok elvégzését.  
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Mind magánmegbízások, mind pályázatok alapján jutnak projektekhez, melyeket a 

megrendelők általános megelégedésére szoktak végigvinni. 

A munkafolyamat során különböző szakági tervezőket vonnak be, akikkel az 

irodában történnek a tárgyalások. 

A munkaidő reggel kilenctől este hatig tart, egy óra ebédszünettel. 

Jellemzően heti egy közös megbeszélést tartanak, amikor is az összes munkatárs 

jelenlétében átbeszélik az összes folyamatban lévő feladattal kapcsolatos teendőket. 

Személyes kinttartózkodásom során alkalmam volt több különböző projektjükben 

részt venni: családi ház bővítés kiviteli és részletterveinek készítése, társasház 

környezetének digitális 3d modellezése, belsőépítészeti tervezés, színkoncepció 

összeállítás... 

A változatos feladatok során sokat tanultam a tapasztalt kollegáktól és a sikeres 

munkát mindvégig elismerték. 

Összbenyomásom így elég pozitív, bár kétségtelen, hogy a magasszintű szakmai 

német nyelvtudás elengedhetetlen feltétele a hatékony munkavégzésnek! 

 


