
Rekrutacja prowadzona jest na zlecenie ogólnopolskiej firmy inwestycyjnej pod nazwą Grupa 3 Sp. z 
o.o. Invest Sp. K. z siedzibą w Krakowie, zajmującej się obsługą procesów inwestycyjnych na rzecz 
funduszy inwestycyjnych, deweloperów oaz Klientów indywidualnych w zakresie analizy gruntów 
przeznaczonych pod zabudowę. Lokalnie Spółka współpracuje z liderami branży pośrednictwa w 
obrocie nieruchomościami w Rzeszowie i na podkarpaciu – firmami „doradzamynieruchomosci.pl” oraz 
„Homemade Nieruchomości” realizując przy współpracy z wymienionymi podmiotami działania na 
terenie miasta Rzeszowa jak również powiatu rzeszowskiego. Główne zadania dotyczą opieki nad 
procesem sprzedaży/zakupu gruntów pod inwestycje mieszkaniowe i przemysłowe - od momentu 
poszukiwania odpowiednich nieruchomości, analizy, negocjacje po finalizowanie transakcji. Firma 
gwarantuje atrakcyjne wynagrodzenie, elastyczną formę zatrudnienia, pakiet benefitów oraz realne 
możliwości rozwoju. 

 

Stanowisko: Opiekun projektu – Doradca Ds. Nieruchomości - Dział Gruntów 

Miejsce pracy: Rzeszów 
 

Lokalni partnerzy operacyjni: doradzamynieruchomosci.pl, homemade-nieruchomosci.pl 
 

ZADANIA 

• Bieżące wyszukiwanie terenów pod inwestycje mieszkaniowe; 

• Analiza potencjalnych nieruchomości gruntowych m.in. lokalizacja, komunikacja, plany miejscowe i 
inne uwarunkowania; 

• Koordynacja procesu negocjacji związanych z transakcją sprzedaży/zakupu nieruchomości; 

• Prowadzenie działań formalno-prawnych związanych z transakcjami sprzedaży/zakupu gruntu/ 
nieruchomości. 

WYMAGANIA: 

• Wykształcenie kierunkowe związane z geodezją, nieruchomościami lub planowaniem przestrzennym; 

• Mile widziane będzie doświadczenie w branży nieruchomości najlepiej w pozyskiwaniu gruntów pod 
inwestycje; 

• Łatwość nawiązywania kontaktów; 

• Rozwinięte umiejętności analitycznego i logicznego myślenia; 

• Znajomość wymogów formalno-prawnych związanych z podziałem oraz z zakupem gruntów; 

• Wysoki poziom zaangażowania i inicjowania rozwiązań w trudnych sytuacjach; 

• Prawo jazdy kat. B. 

OFERUJEMY 

• Praca w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej z portfelem stałych Klientów inwestycyjnych, 

• Współpraca z firmami pozycjonowanymi jako liderzy w branży pośrednictwa w obrocie 
nieruchomościami na lokalnym rynku; 

• Elastyczną formę zatrudnienia; 

• Atrakcyjne wynagrodzenie + pakiet benefitów; 

• Przyjazne warunki pracy w nowoczesnej organizacji 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: 
rekrutacja@doradzamynieruchomosci.pl,  

 

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami. 
 
KPM HOLDING SP. Z O.O. SP. K.  właściciel marki „doradzamynieruchomosci.pl” jako administrator 
danych informuje, iż za zgodą Kandydata przekazane w dokumentach aplikacyjnych dane osobowe 

mailto:rekrutacja@doradzamynieruchomosci.pl


będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w treści ogłoszenia. 
Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych 
jest dobrowolne. 

 

 

 

 

 


