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VLTAVSKÁ FILHARMONIE – Manažer
koordinace stavebních objektů
Máte rozsáhlé zkušenosti s vedením stavebních a
developerských projektů a láká vás nová profesní výzva?
Vltavská filharmonie jeprojekt, který se staví jednou za 100 let.
Přidejte se k nám!

Vltavská filharmonie, výjimečný projekt hl. m. Prahy, se stane soudobým hudebním centrem, které bude splňovat
světové technické i umělecké standardy a potvrdí pověst Prahy jako kulturní metropole a symbolu české hudební
tradice. Vltavská filharmonie se také stane katalyzátorem rozvoje nejen lokality Vltavská, ale i celého území Bubny
- Zátory.

Staňte se součástí našeho týmu
Projektový tým Vltavské filharmonie se od podzimu 2022 stal součástí Pražské developerské společnosti (PDS),
která je příspěvkovou organizací hl. m. Prahy. Do projektového týmu hledáme seniorního kolegu na pozici
manažera koordinace stavebních objektů souvisejících a přímo s budovou Vltavské filharmonie.

Co budete mít na starosti?
•Ponesete zodpovědnost za řízení dílčích částí projektů (staveb/stavebních objektů) bezprostředně
souvisejících s projektem Vltavské filharmonie, jak po stránce organizační, tak technické.
• Harmonogram těchto projektů a průběžnou kontrolu jednotlivých projektových etap.
• Kontrolu a průběžné hodnocení technických a ekonomických parametrů projektů a jejich dílčích částí
• Intenzivní spolupráci na koordinaci architektů, projektantů, intenzivní spolupráce na

výběru expertních subdodavatelůa jednotlivých profesantů.

• Koordinaci a kontrolu v rámci interního týmu Vltavské filharmonie.
• Průběžný kontakt s příslušnými institucemi a orgány státní správy a samosprávy.
• Komunikace se všemi investory okolních projektů (existujících nebo

připravovaných) a případná koordinace s developmentem v navazujícím území
Bubny-Zátory.

Jak si vás představujeme
a co oceníme?
Vltavská filharmonie je pro nás srdeční záležitost a hledáme stejně naladěného kolegu nebo kolegyni, kteří
budou týmovými hráči. Oceníme Vaše předchozí profesní zkušenosti ideálně na komplexních stavebních
projektech. Důležité pro nás budou Vaše vlastnosti jako je zodpovědnost a spolehlivost a také schopnost
nacházet konsensuální řešení složitých situací.
Co se týče profesních požadavků, požadujeme:
• Vzdělání: VŠ vzdělání v oboru stavebnictví nebo architektura+ minimálně 5 let praxe v oboru

nebo SŠ vzdělání odpovídajícího směru a minimálně 8 let praxe v oboru.

• Odborné znalosti, zkušenosti a praxe: Rozsáhlé technické, ekonomické a právní

znalosti a souvislosti realitního developmentu zejména se zkušenostmi se složitou
technickou infrastrukturou. Doložitelná praxe v projektování či
řízení velkých projektů či stavebních objektů.

• Manažerské dovednosti: Vynikající projektové řízení a komunikační schopnosti
Hledáme běžce na dlouhou trať, který i pod tlakema ve složitých situacích

zachová chladnou hlavu a optimismus.
• Jazykovou vybavenost: Angličtina na dobré, ideálně výborné úrovni (budete

komunikovat se zahraničními architekty) je velkou výhodou.

Na co se můžete těšit a co nabízíme?
• Jedinečnou profesní výzvu a komunikaci mimořádného a historicky ojedinělého projektu
• Spolupráci s českými a zahraničními špičkovými odborníky
• Příjemné pracovní prostředí v historickém centru Prahy
• Práci na plný úvazek s částečně flexibilní pracovní dobou a možností home-office.
• Notebook, příspěvky z FKSP, příspěvek na stravu a 5 týdnů placené dovolené.

Důležité termíny a kontakty
Pokud vás pozice zaujala, zašlete, prosím, strukturovaný životopis s aktuální fotografií a motivační dopis v českém
jazyce na adresu: martina.trescakova@pdspraha.eu. Na vaše podklady se těšíme do 14. října 2022 včetně.

Jak dál?
Vybrané uchazeče pozveme k ústnímu pohovoru koncem října. Výběrové řízení je dvoukolové.
Nástup je možný ihned, nebo podle vzájemné dohody.

