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PROJEKTOVÝ MANAŽER / BUSINESS KONZULTANT, 
BRNO 
 

Jsme OCEAN48 a naší vizí je dělat „svět čerstvých mořských specialit“ – jak nezpracovaných 

produktů určených k prodeji zákazníkovi, tak tepelně opracovaných jídel určených k okamžité 

konzumaci – dostupným i českým zákazníkům. Možná nás znáte ze Slavností moře, které pro Vás 

pořádáme, možná potkáváte naše prodejny, ale taky jste možná jenom ochutnali naše produkty a 

zjistili jste, že tento druh sortimentu má prostě budoucnost! 

 

V rámci naplňování naší vize vstupujeme ve velkém na gastronomickou mapu (nejen) České 

republiky a přicházíme s unikátním konceptem rybích bister. Hledáme někoho, kdo nám pomůže 

s rozjezdem tohoto konceptu po projektové stránce – na HPP. Máte vztah k projektovému 

managementu? Baví vás gastro? Chcete stát u zrodu něčeho nového, co na českém trhu ještě nemá 

obdoby? Tak mrkněte na další informace. 

 

Základní informace 
 

• Práce na plný úvazek (jedná se o preferenci, ale případně se dokážeme domluvit i na ne 

100%ním úvazku), v centru Brna (Královo pole) 

• Vhodné i pro končící VŠ studenty / čerstvé absolventy 

• Absolvovaná VŠ ekonomického / právnického zaměření výhodou 

• Zkušenosti s projektovým managementem výhodou 

• Kritické myšlení, schopnost samostatné práce a komunikace (vč. zadávání a vyhodnocování 

úkolů) na dálku 

 

Jaká bude Vaše práce? 
 

• Zejména samostatná práce na nově vznikajícím projektu – možnost být u něčeho od začátku, 

pomoct to vybudovat a v případě oboustranné spokojenosti navázat dlouhodobější 

spolupráci 

• Částečně „odborný asistent“ pro jednatele společnosti – příprava odborných podkladů, 

výpočet business plánů a rozpočtů, tvorba prezentací, organizace a dohlížení nad ToDo listy 

• Dohlížení nad plněním projektového plánu a podpora v jednotlivých projektových oblastech 

a úkolech 

• Komunikace s klíčovými stakeholdery, vystupování za firmu, účast na jednáních s partnery 

z různých oblastí 
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Co bychom od Vás potřebovali? 
 

• Nadprůměrná uživatelská znalost MS Office aplikací (PowerPoint – schopnost samostatně 

vytvořit obsahově i vizuálně kvalitní prezentaci; Word – schopnost naformátovat dokument, 

vložit ho do firemní šablony, obsahy, odkazy, poznámky pod čarou atd.; Excel – kontingenční 

tabulky, VLOOKUP funkce apod.) 

• Znalost prostředí Google Docs (tvorba a kooperace na všech typech dokumentů) 

• Uživatelská znalost angličtiny 

• Znalost základních principů projektového řízení 

• Ochota se učit novým věcem a pozitivní přístup k tomu, že se nikdy nebude jednat o 

repetitivní práci, každý den bude jiný a bude třeba zapojit velkou dávku představivosti 

• Přehled o brněnském / českém gastro trhu velkou výhodou (bistra, fast-foody, restaurace) 

 

Co nabízíme? 
 

• Kombinace prostředí zaběhnuté brněnské firmy a nově vznikajícího dynamického projektu / 

start-upu 

• Zajímavé finanční ohodnocení 

• Learning by doing – učení se novým věcem za pochodu 

• Zaměstnanecké benefity (sleva na firemní produkty) 

• Mladý firemní kolektiv 

• Práce ve společnosti s plochou organizační strukturou – možnost „být slyšet“, jelikož 

neexistuje velké množství stupňů řízení 

 

Co dál? 
 

• V případě zájmu, prosím, zašlete své strukturované CV na adresu karel.slozil@ocean48.cz, 

případně pro další informace kontaktujte Karla Složila na telefonním čísle +420 774 669 665 

(nebo uvedeném e-mailu). 

• Uchazeči, kteří úspěšně projdou screeningem CV, budou pozváni na osobní pohovor. 


