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Letting Agent Junior 
 
Česká společnost REFLECTA Development a.s. zabývající se developmentem a správou nemovitostí hledá 
vhodného kandidáta na obchodní pozici Letting Agent Junior, vhodnou především pro absolventy či pro 

studenty posledních ročníků vysokých škol. 

 
Náplň práce:  

 komplexní obchodní činnost spojená se zajištěním pronájmů obchodních prostor  
 poskytování základních obchodních informací zájemcům a aktuálním nájemcům 
 jednání s novými a se stávajícími nájemci 

 aktivní oslovování potenciálních nájemců 
 občasná práce v terénu spojená s navazováním nových obchodních kontaktů 
 vytváření nabídek pro zájemce o pronájem 
 spolupráce na přípravě smluvní dokumentace  
 evidence a zpracování smluv 
 spolupráce na přípravě reportů investorům 

 spolupráce se stavebním oddělením a s provozem budov  

 
Požadujeme:  

 VŠ vzdělání (vhodné pro absolventy i pro studenty posledního ročníku VŠ) 
 přirozený obchodní talent a schopnost zaujmout protistranu při jednání 
 příjemné a seriózní vystupování, výborné komunikační a organizační schopnosti  
 spolehlivost, pečlivost, vytrvalost - řadu úkolů je možné řešit zcela samostatně 

 základní orientace na realitním trhu či praxe výhodou nikoliv nezbytnou nutností 
 znalost práce na PC (MS Excel – základní vzorce, úprava tabulek, MS Word – formátování, 

generování obsahu, MS Powerpoint – příprava prezentací) 
 mírně pokročilá AJ (převažuje komunikace v českém jazyce) 
 ŘP skupiny B (aktivní řidič) 

  
Nabízíme:  

 příležitost vybudovat si trvalé osobní kontakty s nejznámějšími obchodními značkami v ČR 

 práci ovlivňující každý týden spokojenost tisíců zákazníků spravovaných nemovitostí 
 prostor pro vlastní iniciativu při řešení zadaných úkolů 
 přátelský kolektiv čítající 20 kolegů 
 zajímavé platové ohodnocení s perspektivou růstu po zapracování a s přibývajícími úspěšnými 

obchody 
 možnost profesního rozvoje  

 osobní rozvoj spojený s novými projekty  
 jazykové lekce s lektorem 
 možnost navrhovat odborná školení související s pozicí, kterých se chcete zúčastnit  
 místo výkonu práce: Praha 1, Krakovská 1256/24 
 nástup možný ihned 

 

Mzda:  

 fixní plat s motivační složkou 
 35.000,- Kč  

 
Zaujali jsme Vás nabízenou pozicí?  

Umíte si představit s námi pracovat na společných úkolech?  
 

Pošlete nám prosím svůj životopis a motivační dopis ve formátu PDF na email: roman.sebl@reflecta.cz, 
pečlivě si obojí přečteme a v případě, že se nám také zalíbíte, Vás pozveme na úvodní pohovor.  
 
 
Web: https://reflecta.cz/cz/ 
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Na jakých projektech bude uchazeč spolupracovat: 

 
Nový Opatov 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Nákupní centrum Géčko Ostrava 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lékařský dům Géčko České Budějovice 
 

 


