
  

 

 

POZEMKOVÝ SPECIALISTA JUNIOR – SCOUTING 
TEMPUS DEVELOPMENT PRAHA (možný termín nástupu ihned nebo dohodou) 

 

sídlo firmy – The Park (Chodov) 

 

TEMPUS je moderní, technologicky založená společnost, patřící k významným developerům a investičním 

společnostem v České republice. Patří mezi největší vlastníky pozemků v Praze a okolí. Skupina TEMPUS 

má velmi vysoké ambice a plány svého rozvoje a aktuálně prochází významnou transformací, na jejímž 

konci je vybudování opravdu komplexních a velmi moderních služeb v oblasti developmentu, stavebnictví, 

architektury a designu, realit a správy budov. Proto nyní hledá na trhu ty nejlepší talenty, kteří se budou 

podílet na budování nových inovativních služeb, které budou propojovat silné know-how s moderními 

technologiemi. Jedním z aktuálních projektů společnosti je projekt Park Újezd, který je situovaný nedaleko 

Průhonic u Prahy. Více informací o tomto projektu najdete zde: https://park-ujezd.cz/ 

Náplň práce: 
• Příprava mapových podkladů, pořizování zákresů, zákresy průběhů sítí a infrastruktury do map 
• Správa informací tykajících se pozemků a jejich ukládání do databáze firmy 
• Zadávání geometrických plánů, je-li pro prováděné úkony nutné pozemky dělit či zaměřit, příprava 

podkladů pro g.p., koordinace geodetických činností 
• Vedení evidence pozemků společnosti, sledování stavu řízení vedených k pozemkům v Katastru 

nemovitostí. Příprava podkladů pro ekonomické oddělení společnosti. 
• Sledování úředních desek zájmových městských částí či obcí podle zadání 
• Evidence nájemních smluv na pozemky, kontakt s nájemci 
• Archivace dokumentů, příprava podkladů pro daňová přiznání, daň z nemovitosti 

Očekáváme: 
• Vzdělání: Střední nebo vysoká škola se zaměřením na zeměměřičství 
• Všeobecná počítačová gramotnost na dobré úrovni, přesnost, pečlivost 
• Orientace a základní znalost databází a struktury katastru nemovitostí 
• Orientace v nahlížeči do katastru nemovitostí 

Nabízíme: 
• Zajímavé platové ohodnocení 

• Práce v úspěšné české společnosti, která právě prochází velkou expanzí a nabízí talentovaným 

lidem prostor pro seberealizaci a další profesní růst 

• Moderní pracovní prostředí na Praze 4 (The Park Chodov) s dobrou dopravní dostupností (MHD) 

• Přátelský kolektiv lidí, které spojuje zájem a nadšení pro development, architekturu a design 

• Volný vstup do fitness centra v blízkosti kanceláře 

 

V případě zájmu zašlete prosím Vaše CV na e-mail: recruitment@tgx.cz 

SKVĚLÁ PŘÍLEŽITOST PRO ABSOLVENTY! 

https://park-ujezd.cz/

