TEMPUS GROUP a.s.
www.tempus-group.cz
Radlická 505/58, Praha-Smíchov

Společnost je součástí skupiny společností podnikajících v oboru realitního developmentu,
staveb, facility managementu, tvorby interiérů, souvisejících služeb pro klienty.
V Praze a okolí připravujeme a realizujeme rezidenční projekty včetně staveb veřejné
vybavenosti (např. www.park-ujezd.cz).
Společnost nově vytváří technický útvar, jehož rolí je pomocí využití technických protředků
zefektivnit a zlepšit práci celé skupiny. Klíčovou roli bude hrát využití dronů a souvisejících
technologií v:
•
•
•
•
•

monitoringu stavebních prací
3D modellingu terénu
facility managementu
monitoringu poruch a závad
reklamě a marketingu

Pro posílení našeho týmu hledáme vhodné kandidáty/kandidátky na pozici

OPERÁTORA DRONU, SPRÁVCE DRONE APLIKACÍ

KOHO NEHLEDÁME:
Nehledáme POUZE pilota dronu! Nejde nám pouze o videa!
KOHO HLEDÁME:
Aktivního člověka, zkušeného pilota dronu, znalého v oboru fotogrametrie, kterého baví
zavádět nové drone aplikace, organizovaného, který bude podporovat svou činností
ostatní oddělení společnosti.

Náplň práce:
•
•
•
•
•

S využitím dronu samostatně pořizovat data pro společnosti skupiny v Praze a okolí
Zpracovávat data pro společnosti skupiny vhodnými aplikacemi
Pořizovat konečné výstupy pro použití dalšími útvary společnosti
Testovat a zavádět nové aplikace v oborech site and construction monitoring, facility
management, site surveying
Vést evidenci a databázi drone dat.

Požadujeme:
•
•
•
•
•
•

SŠ nebo VŠ vzdělání vhodného směru
Znalost vhodných drone relevantních aplikací, zejména autodetekce změn
Základní znalost oboru fotogrametrie
Znalost v oboru zpracování dat
Obecně vysokou IT sofistikovanost
Týmový duch, kreativita, organizační schopnosti

Zkušenosti ze stavebnictví a architektury výhodou.

Nabízíme:
•
•
•
•
•
•

Kreativní a originální práci
Práci na atraktivních projektech
Motivační hodnocení
Práci na plný úvazek
Příspěvek na volnočasové aktivity.
Podpora při odborném růstu cestou účasti na školeních a dalším vzdělávání doma i v
zahraničí

Mzdové podmínky:

30.000 – 40.000,- Kč s navýšením po zkušební sobě

Termín nástupu:

Nástup možný ihned

Kontaktní osoba:

Ing. Adéla Neuman Zákoucká
email: adela.neuman.zakoucka@tempus-group.cz
tel.:
+420 739 699 815

