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Náš rostoucí tým Finančního modelování se zabývá vytvářením oceňovacích,
plánovacích či simulačních modelů pro místní i mezinárodní klienty a to napříč
různými odvětvími. Vyvíjíme modely a analýzy, které mají za cíl podpořit
rozhodování top managementu společností v oblasti strategie či operativního
řízení.

Modely jsou využívány zejména při fúzích a akvizicích, oceňování podniků,
navyšování kapitálů, nancování projektů či pro plánování a forecasting.
Náš tým je součástí oddělení Financial Advisory a rychle se rozrůstá. Pokud tě
zajímá nanční modelování, neváhej se nám ozvat. Rádi se s tebou potkáme!

Co tě u nás čeká:
Práce především na projektech v rámci nančního poradenství jako jsou
remní transakce či restrukturalizace
Tvorba modelů i z oblasti nančního a obchodního plánování či
z nančního sektoru (například simulace stresových scénářů pro nanční
instituce)
Činnosti pokrývající všechny fáze nančního modelování – vývoj, revize či
následné rozšiřování modelů, a to pro klienty z různých sektorů a odvětví
Klíčovou součástí každého projektu je také důraz na vizualizaci
a interpretaci výsledků, jejich prezentování klientovi
Účast na projektech s národním či mezinárodním dopadem
Spolupráce s ostatními členy týmu a dalšími interními odděleními
Deloitte
Možnost dalšího vzdělávání formou školení, získávání zkušeností
a znalostí od globálních leadrů v oblasti nančního poradenství

Jak si tě představujeme:
Máš chuť růst, učit se nové věci a pracovat jako týmový hráč
Jsi absolvent/ka nebo student/ka posledního ročníku na VŠ
s ekonomickým zaměřením
Máš velmi dobrou znalost MS Excel, rád se v něm učíš nové funkce a řešíš
komplikované úkoly
Vidíš ve nančních výkazech a modelech nejen čísla, ale i reálné příběhy,
které jsou za nimi
Nechybí ti znalost podnikových nancí a schopnost aplikovat logický
a analytický přístup na řešení problému
Dokážeš vidět věci z nadhledu, ale zároveň udržíš kvalitu a integritu
celého modelu
Umíš prezentovat a komunikovat komplikovanou analýzu
Máš dovednost zjednodušovat komplexní výsledky a transformovat je do
gra ckého výstupu
Pokud máš další technické znalosti, jako je např. Tableau, VBA, Access či
SQL, bude to pro tebe velkou výhodou

Na co se můžeš v Financial Modeling týmu těšit:

Možnost pracovat s předními profesionály v oboru ve velice přátelském
týmu, který se skládá jak ze zkušených manažerů, tak z juniorních kolegů,
se kterými je vždy o zábavu postaráno
Skvělou příležitost kariérního rozvoje, které získáš z velkých a zajímavých
projektů
Neustálé vzdělávání včetně prestižní akreditace Americké společnosti
odhadců (American Society of Appraisers) či Institutu nančního
modelování (Financial Modeling Institute)
Možnost pracovního pobytu u některé z kanceláří společnosti Deloitte
v zahraničí
Máme samozřejmě také zajímavé bene ty – 5 týdnů dovolené, sick days,
pojištění do zahraničí, remní akce, Multisport karta a další
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