„Jedna banka
a spousta možností,
kde by mě bavilo
pracovat.“

Trainee v oblasti finančních
analýz – Brno
Česká spořitelna je velká banka, která svým zaměstnancům dává velké možnosti. Staňte se součástí našeho
velkého týmu, který koncentruje různorodý talent, vědomosti a zkušenosti. Učte se od osobností, které udávají
trendy a nastavují směr českému bankovnictví. Pracujte v inspirativním prostředí, kde vládne přátelská
atmosféra. Rozvíjejte svůj potenciál pomocí kreativních workshopů, odborných školení či spolupráce se
špičkovými kouči. Najděte práci, která Vás skutečně baví.
MÁTE CHUŤ:
• se aktivně podílet na realizaci nejvýznamnějších
finančních transakcí v regionu
• být špičkovým odborníkem na firemní finance
a jejich analýzu
• podporovat naše zkušené korporátní bankéře
• pomáhat při zpracovávaní úvěrových návrhů včetně
finančních analýz
• budovat dlouhodobé vztahy s klienty
prostřednictvím odborného poradenství
• komunikovat nejen v rámci týmu, ale také s klienty
BUDEME SI ROZUMĚT, POKUD:
• jste čerstvým absolventem VŠ (max. 1 rok po
absolvování VŠ) či studentem posledního ročníku
magisterského studia ekonomického směru
• máte analytického ducha a baví Vás práce s čísly
• rozumíte základům podnikové ekonomiky,
firemním financím a účetnictví

Zaujala vás tato pozice? Přihlaste se do výběrového řízení
prostřednictvím tohoto formuláře.
Více o Absolventském programu najdete na našich
kariérních stránkách.

• se dobře orientujete na Internetu a umíte pracovat
s informacemi
• zvládnete komunikaci v anglickém jazyce
U NÁS ZÍSKÁTE:
• během prvního půl roku rozvojový program šitý
na míru, který Vám pomůže zdokonalit vaše
schopnosti
• zajímavou, kreativní a zodpovědnou práci
• pomocí krátkých rotací možnost seznámit se
i s dalšími útvary banky, se kterými budete
spolupracovat
• skvělý tým profesionálů a mentora, který Vás bude
podporovat a od kterých se budete neustále učit
• možnost zjistit, v čem spočívají vaše silné stránky
a co vás skutečně baví
• šanci setkat se osobně s majiteli a managementem
významných firem v regionu

