Intern in Due Diligence
Hledáme nového kolegu do týmu finanční Due Diligence. Nevíš, co to je? Jde o hloubkovou finanční prověrku firmy pro
potenciálního investora zaměřenou na analýzu udržitelné ziskovosti, silných i slabých stránek společnosti a pochopení
jejího modelu fungování. Cílem je identifikovat možné výhody a rizika plynoucí z koupě společnosti včetně zhodnocení
klíčových ukazatelů a finančního plánu. Výstup naší práce je základem pro stanovení hodnoty společnosti.
„Prostě si představ, že chceš koupit Apple nebo Google a potřebuješ zjistit za kolik. My ti pomůžeme zjistit, v čem se jim
v posledních letech (ne)dařilo a proč. Kolik za to dáš je už ale na tobě…“

Co u nás můžeš dělat?
•

Poznávat společnosti napříč odvětvími

Koho hledáme a co bychom u tebe
chtěli najít?

•

Vytvářet komplexní finanční analýzy

•

•

Vyhodnocovat a prezentovat výstupy práce

Student/ku magisterského stupně
s ekonomickým zaměřením

•

Účastnit se schůzek s top managementem
našich klientů

•

Základní znalosti účetnictví a finančních
výkazů

•

Podílet se na průběhu celého projektu

•

Analytické myšlení a komplexní pohled na věc

•

Středně pokročilou schopnost práce
s Microsoft Office (primárně Excel,
PowerPoint)

Co nabízíme
•

Zajímavou práci v prestižní společnosti

•

Buddy systém (takže v tom nebudeš sám)

•

Pokročilou ústní a písemnou znalost angličtiny

•

Podporu při studiu certifikací ACCA a CFA
v případě nástupu na plný úvazek

•

Pokročilá ústní a písemná znalost angličtiny

•

Chuť být součástí týmu

•

Interakci s mezinárodními i tuzemskými klienty
(private equity fondy i strategickými investory)

•

Předpokládáme dlouhodobou spolupráci
(když si vzájemně sedneme)

•

Přátelský tým profesionálů a odborníků

•

Širokou škálu možností osobního rozvoje a růstu

•

Možnost nástupu na plný úvazek po dokončení studia

•

Přátelskou atmosféru v týmu a profesionální pracovní kulturu
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