
 
 

 
 
 
 
 
 

Pozice: Projektový manažer – junior v REALISM Development 
 
Kdo jsme? 

Společnost REALISM – začínali jsme skromně s malými rezidenčními projekty, ale s velkými plány do blízké i daleké 
budoucnosti. Naše projekty jsou dílem našich kreativních osobností. Mluví jasně o naší nekompromisní orientaci na detail, 
která je ovšem zarámována nadhledem a nejvyšší hodnotou – prožitkem z bydlení. Jsou pod naším neustálým dohledem 
zaměřeným na preciznost, spolehlivost, ohleduplnost k životnímu prostředí a na pochopení praktických denních potřeb 
našich klientů. Úplně nejdůležitější je pro nás radost ze života a radost z domova, život podle vlastních hodnot a pocitů. 
Klientův životní -ismus. Chceme se zlepšovat každý den a poskytovat prvotřídní služby. Je to výzva, ne vždy se každý krok 
na naší cestě daří, ale cíl a motivace máme jasné. 
 
Tým REALISM – užíváme si práci v oboru, kde každý den je jiný a každý projekt výjimečný. Na naši práci a na sebe 
navzájem klademe vysoké nároky. Máme touhu neustále vylepšovat zažité postupy, zvyšovat laťku a nepřijímat status-
quo. Bez výjimek dbáme na posilování týmového ducha napříč všemi odděleními, a proto se vzájemně podporujeme, 
otevřeně komunikujeme a vítáme konstruktivní kritiku. Chceme dál odpovědně řídit nové projekty a doplnit oddělení 
developmentu o další osobnosti. 
 
Čemu se u nás budete věnovat? 

Stanete se součástí development týmu, který má aktuálně čtyři členy, řídí několik aktivních projektů a zajišťuje akvizice 
nových příležitostí. Důkladně se seznámíte s každým členem týmu, s našimi projekty a způsobem naší práce. Společně s 
vedoucím týmu si nastavíte oboustranně vhodný způsob spolupráce a definujete své cíle. Budete podporou pro všechny 
kolegy z oddělení a rychle poznáte, co obnáší řídit malé, i velké komplexní projekty. Budete přímo komunikovat s našimi 
externími partnery, sestavovat byznys plány, vyhledávat nové příležitosti, podílet se na vylepšeních ve vývoji projektů i 
fungování firmy. Mezi nutné činnosti bude patřit příprava podkladů pro jednání, kompletace smluv, kontrola dokumentů a 
archivace. Náplň činnosti se bude měnit a to zejména z ohledem na vývoj projektů, Vámi nově nabité zkušenosti a zaměření 
Vašeho osobního rozvoje. 
 
Koho hledáme a co očekáváme? 

- Samostatnost, vytrvalost a spolehlivost 
- Odhodlání, chuť učit se novým věcem a poučení se z chyb 
- Otevřený, věcný a konstruktivní přístup k řešení problémů 
- Zálibu v oboru nemovitostí a základní znalost stavebního práva, zbytek se naučíte 
- Jsme v pohybu a naší rychlosti poslouží ŘP sk. B případně Vaše rychlé kolo 
- Znalost anglického jazyka 
- Nástup co nejdříve, ale na správného kandidáta si rádi počkáme 

 
Co s touto pozicí získáte? 

- Vytváření jedinečných produktů pro naše klienty a vliv na formování svého prostředí 
- Zodpovědnost a autonomii v rozhodování 
- Zapojení do týmu profesionálů, kteří nepřešlapují na místě 
- Pracovní nástroje (notebook, mobilní telefon) 
- Nástupní fixní odměna 35 000–45 000 Kč + bonusy dle dosažených výsledků 

 
Napište nám, a společně zjistíme, jak dobře můžete doplnit náš tým. 
Ozveme se Vám do tří pracovních dnů od zaslání životopisu. Těšíme se Vás. 
Kontakt – info@realism.cz 


