
Asistenta(ku) divize realitních služeb
Přitahuje Vás svět realit? Baví Vás práce s dokumenty? Jste pečlivý(á) a zodpovědný(á)?
Orientujete se ve správě sociálních sítí? Baví Vás organizace činností? 

Co Vám nabízíme my?

• Možnost kariérního růstu na pozici Risk manažera.
• Práci v perspektivní a stabilní společnosti.
•• Bohaté zkušenosti v dynamicky rostoucí divizi výkupu nemovitostí. 
• Spolupráci v rámci Realitního & investičního fondu s mezinárodní působností (ČR, SR).
• Prostor pro seberealizaci.
• 5 dnů placeného zdravotního volna a 5 dnů dovolené navíc.
• Částečnou možnost práce z domova. 
• Dárek k narozeninám a VIP slevy na naše vlastní produkty. 
• Odměny za to, že k nám přivedete někoho z Vašich známých jako kolegu nebo klienta.
•• Parkování a stravování přímo u centrály společnosti.
• Kancelář na centrále naší společnosti v centru Brna (3 minuty vozem od OC Vaňkovka).
• Zajímavé týmové a firemní akce.

Jaké znalosti a dovednosti byste měl(a) mít?

• Pečlivost, zodpovědnost, vstřícnost a chuť k organizování a zařizování rozmanitých činností.
• SŠ, ideálně s právním či ekonomickým zaměřením nebo alespoň 
 2 roky praxe v oboru práv, realit, výkupu nemovitostí či řešení exekucí.
•• Pokročilou znalost MS Excelu (funkce, propojení buněk, filtry, grafy, kontingence).
• Základní orientaci v katastru nemovitostí a dražbách.
• Komunikativní znalost anglického jazyka výhodou.

Za co budete odpovědný(á)?

• Administrativní činnost při výkupu nemovitostí (práci s 
 insolvenčním rejstříkem, rejstříkem exekucí a katastrem nemovitostí, 
 evidenci nemovitostí, evidenci plateb, ověřování vlastníků nemovitostí).
•• Asistentskou práci pro ředitele divize realitních služeb 
 (zpracovávání statistik a reportingu, evidenci a správu obchodních případů).
• Komunikaci s realitními makléři, úřady, advokátní kanceláří, exekutory.

Pracovní úvazek: zkrácený (4 - 6tihodinový s možností prodloužení
na plný do konce roku 2021), na ŽL (rádi pomůžeme s vyřízením), 
HPP, začátek pracovní doby mezi 8 – 9h.

Požadovaný nástup: březen - květen 2021

Místo výkonu: Místo výkonu: Komárovská 20 a, Brno 617 00

Přihlásit se do výběrového řízení a zaslat nám 
svůj životopis můžete ZDE. 

Nebo DOPORUČTE kandidáta/ku.

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Do našeho týmu oddělení 
realit Allrisk hledáme

https://jobs.lusk.io/allrisk-a-s/asistentka-divize-realitnich-sluzeb-e127adf5/apply
https://jobs.lusk.io/allrisk-a-s/asistentka-divize-realitnich-sluzeb-e127adf5/refer

