NSG Morison – etablovaná česká poradenská skupina a člen mezinárodní asociace poradenských
společností Morison KSi aktuálně hledá vhodné kandidáty/kandidátky do oddělení business
valuation v rámci NSG Morison znalecký ústav s.r.o. na pozici:

Finanční analytik se specializací oceňování podniků
Pracovní náplň:
•

Příprava podkladů pro valuace a finanční analýzy, komunikace s klienty

•

Analýzy výkonosti a finančního zdraví společností

•

Analýza business plánů a tvorba finančních modelů

•

Zpracování odvětvových/tržních analýz

•

Participace na projektech valuací podniků a sestavení znaleckých posudků

•

Týmová spolupráce na mezidivizních projektech skupiny
✓

due diligence

✓

indikativní ocenění v rámci procesu M&A (transakční poradenství)

✓

finanční posuzování startupů

✓

transfer pricing

Nabízíme:
•

Získání odbornosti ve znaleckém ústavu v oblasti oceňování podniků pro významné české i nadnárodní
klienty

•

Příležitost pracovat v prostředí talentovaných lidí podporující sdílení vědomostí, osobnostní rozvoj,
networking a malou byrokratickou zátěž, včetně přímého kontaktu s partnery firmy

•

Kooperaci s renomovanými poradenskými firmami, advokátními kancelářemi a investory

•

Dobré platové ohodnocení s možností participace na provizním systému odměňování a dalších
zaměstnaneckých benefitů

•

Místo výkonu práce v centru Prahy v blízkosti Staroměstského náměstí s výborným dopravním spojením

•

Možnost nástupu: ihned

Předpoklady pro naši spolupráci:
•

Preferujeme plný pracovní úvazek (flexibilita dohodou)

•

Vysokoškolské ekonomické vzdělání a pevné teoretické základy v oblasti finančních analýz a oceňování
podniků

•

Praxe 1-2 roky v oblasti oceňování podniků výhodou, otevřené pozice (junior finanční analytik) i pro
absolventy VŠ či studenty posledních ročníků

•

Aktivní zájem a vysoká úroveň samostatnosti a spolehlivosti při řešení projektů

•

Všeobecný ekonomický přehled

•

Tvůrčí přístup, analytické myšlení a schopnost formulovat a prezentovat výstupy analýz

•

Výborná znalost anglického jazyka a znalost práce na PC (Office, Windows, Outlook)

•

Reprezentativní vystupování

Souhlas s evidencí, zpracováním a správou osobních údajů
Zasláním Vašeho životopisu, motivačního dopisu a dalších materiálů společnosti NSG Morison Outsourcing a.s.
dáváte souhlas ke správě, zpracování a evidenci Vašich osobních údajů a jejich uchování v personální databázi
společnosti NSG Morison Outsourcing a.s. ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů o
ochraně osobních údajů, pro účely nabídky volných pracovních pozic skupiny NSG Morison. Tento souhlas platí
až do ukončení tohoto výběrového řízení (včetně jeho případné aktualizace), nebo do jeho odvolání, a může být
prodloužen další písemnou dohodou.
Současně s tím potvrzujete, že veškeré údaje uvedené v zaslaném životopisu a dalších materiálech jsou
pravdivé a úplné.
Pokud chcete, abychom Vás zařadili do databáze kandidátů NSG Morison, přiložte prosím svůj Souhlas se
zpracováním a evidencí osobních údajů a uveďte, na jak dlouhé období svůj Souhlas udělujete (zpravidla 1-3
roky).
Těšíme se na Vaši písemnou odpověď.
Děkujeme za Váš zájem o práci v NSG Morison a přejeme Vám hezký a úspěšný den.
PhDr. Ludmila Johanovská
E personalni@nsgmorison.cz
M +420 731 663 587
www.nsgmorison.cz

