
 
 

 

 
 
 
 
 

Pozice: Development manager 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 našem nekompromisním zaměření na 
detail, který je ovšem zarámovaný nadhledem a nejvyšší hodnotou – prožitkem z bydlení. Jsou pod naším neustálým 
dohledem zaměřeným na preciznost, spolehlivost, ohleduplnost k životnímu prostředí a na pochopení praktických potřeb 
našich klientů. Úplně nejdůležitější je ale pro nás radost ze života a radost z domova, život podle vlastních hodnot a pocitů 
klienta. Klientův životní -ismus. Chceme se zlepšovat každý den a poskytovat prvotřídní služby našim klientům a 
investorům. 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? 
Budete projektovým CEO. Stanete se součástí development týmu, který má aktuálně čtyři členy a řídí šest aktivních 
projektů v celkovém objemu přes 11 mld Kč investičních nákladů. Nejdříve se důkladně seznámíte s každým členem týmu, 
s našimi projekty a způsobem naší práce. Společně s vedoucím týmu si nastavíte své cíle. Budete mít přímou zodpovědnost 
za 1-2 projekty v různých fázích přípravy a realizace. Povedete celý tým externích partnerů. Budete mít hlavní slovo u 
stanovení strategie a vize pro projekt a bude ve Vaší kompetenci jejich naplnění. Budete tak řídit všechny aktivity související 
s akvizicí, plánováním, povolováním, realizací a předáním projektů. 
 
Co očekáváme? 

- Týmového ducha 
- Odhodlání a chuť učit se novým věcem a poučení se z chyb 
- Otevřený, věcný a konstruktivní přístup k řešení problémů 
- Alespoň 3-5 let zkušenost s řízením středně velkých projektů v hodnotě 500+ mil Kč  
- ŘP sk. B, případně Vaše rychlé kolo nebo ještě rychlejší nohy 
- Nástup co nejdříve, protože naše nové projekty nepočkají 

 
Co s touto pozicí získáte? 

- Vytváření jedinečných produktů pro naše klienty a vliv na formování svého prostředí 
- Zodpovědnost a autonomii v rozhodování 
- Zapojení do nového týmu profesionálů, kteří nepřešlapují na místě 
- Pracovní nástroje (notebook, mobilní telefon) 
- Služební automobil 
- 5 týdnů dovolené 
- Nástupní fixní odměna 70 000–100 000 Kč + odměny 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 


