CHCETE PRACOVAT 1 MINUTU OD ŠKOLY?
Hledáme posilu na pozici SPRÁVCE NEMOVITOSTÍ JUNIOR
LEGAL INVEST GROUP a.s., U Rajské zahrady 1912/3, Praha 3
Kdo jsme a co bychom rádi?
Jsme mladá investiční společnost, zaměřená na investice do nemovitostí. V současné době rosteme,
rozšiřujeme naše portfolio výnosových nemovitostí, a proto do svého kolektivu hledáme kolegu/kolegyni,
který bude alespoň dva dny v týdnu podporou našemu senior správci. Pozice je vhodná pro ty, kteří
chtějí začít kariéru, a hledají dlouhodobou spolupráci ve společnosti, která jim zajistí možnost osobního i
profesního růstu v přátelském prostředí.
Rádi bychom, aby vás práce naplňovala a cítili jste, že přispíváte svým dílem k výsledku společnosti, abyste
se v našem kolektivu cítili dobře, a sami jste také vytvářeli příjemnou atmosféru.
Co vám nesmí chybět?
-

-

Ochota a možnost pracovat alespoň 2 dny v týdnu
Samostatnost (vidět úkoly a z vlastní iniciativy je řešit,
rozhodovat se, zlepšovat), spolehlivost (dodržovat termíny,
nezapomínat) a pečlivost (zpracovávat věci co nejlépe, do
detailu)
Výborné organizační a komunikační schopnosti
Odpovědný a loajální přístup
Velmi dobrá znalosti nástrojů MS Office (Word, Excel)
Zájem o nemovitosti výhodou

Co od nás dostanete?
-

Flexibilní pracovní dobu, která nebude bránit vašim studijním povinnostem (práci si můžete rozvrhnout
do celého týdne tak, aby v souhrnu činila cca 20 hodin týdně)
Možnost úpravy docházky přes zkouškové období
Společné akce a teambuildingy
Rozmanitou pracovní náplň
Mladý, přátelský kolektiv
Benefity podporující zdravý životní styl
Práci v centru Prahy, jednu minutu od VŠE
Možnost rozšíření spolupráce po dokončení VŠ
Hodinovou sazbu viz níže - s možností navýšení po zaučení, roční prémie (vše závislé na vašem
zapálení a výsledcích)

Jaká je náplň práce správce nemovitostí?
-

-

Kontrola úhrady nájmů a komunikací s nájemníky (vč. urgence
dlužníků)
Administrace dokumentů – uzavírání smluv s dodavateli
energií, nájemníky; vystavování evidenčních listů, evidence
pojistných smluv
Zpracování vyúčtování
Přebírání nových objektů do portfolia, nastavení správy
Poptávková řízení na dodavatele drobných prací

Nástupní plat: 110,- Kč/hodina (možnost navýšení po zaučení)
Forma zaměstnávání: DPP
Nástup: ihned (případně dohodou)

Zaujala Vás nabízená pozice? Zavolejte nám na tel: 773

549 426 a domluvte si osobní

pohovor, nebo nám na mail sadilkova@lig.cz pošlete svůj strukturovaný životopis.

