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Developerská a investiční společnost Daramis si zvolila
nového ředitele – Dušana Krajču
Na začátku roku nastoupil na pozici výkonného ředitele developerské společnosti
Daramis Management Dušan Krajča. Se společností Daramis je spjat již od roku
2005. Pro Daramis představuje ideálního leadera, který reprezentuje hodnoty firmy
a také disponuje zcela jedinečnými znalostmi v oblasti stavebnictví a inženýrství.
Během své kariéry působil v několika stavebních společnostech nejen v České
republice, ale i v zahraničí.
Dušan Krajča nastoupil do společnosti Daramis v roce 2005. Původně působil na pozici
projektového manažera. Poté se přesunul na pozici zástupce hlavního inženýra.
V posledních letech zastával funkci hlavního inženýra, kde vytvořil stabilní a silný tým.
Nyní se rozhodl převzít klíčovou roli výkonného ředitele společnosti Daramis
Management a posunout tak celkovou vizi společnosti opět o několik kroků vpřed.
„Jakožto hlavní inženýr jsem byl zodpovědný za celý proces výstavby projektu od
přípravných fází až po jeho dokončení a předání stavby. Některé z těchto procesů si nyní
přebírají moji kolegové. Nyní se plně soustředím na to, abychom přinášeli klientům stále
kvalitnější produkty a služby, a to nejen na tuzemském realitním trh, ale i v zahraničí,“
říká Dušan Krajča, Výkonný ředitel společnosti Daramis Management.
V minulosti Dušan Krajča působil v několika významných stavebních společnostech
v České republice i v dalších zemích.
„Jsme přesvědčeni, že jsme na pozici výkonného ředitele zvolili toho nejlepšího člověka
z našich řad. Dušan je s námi již 16 let, po celou dobu skvěle reprezentuje firemní
hodnoty, má přehled o každém projektu, který jsme již zrealizovali, či jej teprve
plánujeme postavit. Přejeme Dušanovi, aby se v nové pozici cítil dobře a všechny své
vize dokázal úspěšně uskutečnit,“ sdělil Omri Sivor, zakladatel společnosti Daramis.

Daramis je přední českou developerskou a investiční společností založenou v roce 2000. Od
začátku svého působení se zabývá výstavbou a správou rezidenčních i komerčních nemovitostí
v České republice i v zahraničí. Její portfolio zahrnuje 25 realizovaných projektů, přes 3500
předaných jednotek a více než 990 jednotek v přípravě. V posledních letech se intenzivně věnuje
také projektovému managementu, který využívá stále více společností na českém
developerském trhu. Více na www.daramis.com.
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