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Těšíme se na budoucí spolupráci! 

 

Hledáme parťačku nebo parťáka 
na pozici projektového manažera 

 

O nás 
Jsme klasický startup – ambiciózní firma tvořená mladými lidmi, která se snaží prosadit na 
globální trhu. Zakládáme si na přátelské atmosféře, neformálním, leč občas lehce chaotickém 
prostředí. Sídlíme v brněnském Impact HUBu. Jádro našeho týmu tvoří absolventi FI MU. 
Podařilo se nám proniknout s naší aplikací na trhy v Německu, Francii, Anglii, Polsku, 
Španělsku, Švýcarsku, Turecku a Rusku a pro rok 2016 máme v plánu se i na zbývajících 
velkých trzích Evropy. 
 
Co děláme 
 
Naším posláním je odstraňovat překážky v dostupnosti právní ochrany.  
 
Naší vizí je stát se největším globální aplikací pro automatické vytváření dokumentů na míru. 
 
Náš produkt je internetová aplikace Legito (www.legito.com), která umí sestavit smlouvu 
nebo jiný právní dokument na míru podle pokynů uživatele. Také naše aplikace slouží jako 
document management system a systém pro automatizaci dokumentů. Legito jsme 
prezentovali na největší tech konferenci WebSummit v Dublinu, prošli Google akcelerátorem 
a naposledy jsme obsadili šesté místo v soutěží Křišťálová Lupa 2015. 
  
Koho hledáme 
Projektového manažera (projektovou manažerku). Předmětem práce bude zejména řízení 
projektů (tedy rozvoj v každém státě, kde působíme), koordinace vývoje, marketingu a 
obchodní činnosti, komunikace s partnery v zahraničí v i ČR. Zájemce by měl mít rád pořádek 
ve věcech, nadšení pro tvoření nových věcí, organizační schopnosti, trpělivost a znalost 
angličtiny či jiného cizího jazyku pro písemnou komunikaci.  
 
Garant projektu za společnost 
Mgr. et. Mgr. Ondřej Materna, LLM 
email: ondra@legito.com 
tel.: +420 728 11 89 01 
Když se budete chtít na cokoliv zeptat, kdykoliv napište nebo zavolejte, případně se zastavte u 
nás v brněnském Impact HUBu. 
 
Finanční ohodnocení 
Podle výkonnosti jednorázová odměna na konci stáže. 
 
Další informace 
Varianta Interim Projectu: Business; 
Datum nástupu: podle dohody, co nejdříve. 

partners/www.contractator.com
mailto:info@contractator.com

