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Deals trainee program 
 

Jsi studentem 3. – 5. ročníku vysoké školy? Orientuješ se v oblasti účetnictví a ve finančních výkazech? 

Získej praxi a zajímavou zkušenost, jak se dělá byznys ve velkých firmách. Pracovat budeš devět měsíců 

ve třech různých týmech z oblasti corporate finance: M&A a Strategické poradenství, Oceňování, Due 

Diligence, Real estate, Restrukturalizace a insolvence, Investiční projekty a financování. Práce je 

minimálně na 20 hodin týdně a samozřejmostí je volno na zkoušky a studijní povinnosti. Nástup na tuto 

pozici je od 1. října 2018 (po dohodě možnost nastoupit dříve) a výběrové řízení začíná právě teď. Nenech 

si ujít tuto jedinečnou příležitost.  

 

Co ti Deals trainee program nabídne? 

 Velice zajímavou práci ve třech týmech po dobu 9 měsíců 

 Získáš zkušenosti u různých klientů, kde se budeš podílet na průběhu projektu 

 Pomoc při rozvoji (systém coachingu/shadowing) 

 V polovině trainee programu navýšení odměny v závislosti na hodnocení týmů 

 Pro vybrané kandidáty možnost začít studovat mezinárodní kvalifikaci (CFA, ACCA) 

 Možnost pokračovat na částečný úvazek po ukončení trainee programu pro úspěšné kandidáty 

 Možnost nástupu na plný úvazek po ukončení studia 

 

Co k tomu potřebuješ? 

 Musíš být studentem vysoké školy 3. – 5. ročníku 

 Orientaci v oblasti účetnictví a ve finančních výkazech 

 Schopnost analyticky přemýšlet a komplexně se podívat na problém 

 Cit pro detail 

 Znalost práce s nástroji MS Office (především MS Excel) 

 Výbornou znalost českého a anglického jazyka, znalost dalších jazyků je vítána 

 Schopnost týmové spolupráce 

 Profesionální vystupování a dobré komunikační schopnosti 

 Dostupnost minimálně na 20 hodin týdně 

 


