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Zajímá Vás burza, kapitálový trh a online
obchodování? Hledáte praxi při studiích?
Grant Capital a.s. hledá pro svůj projekt portálu STOX.cz studenty, kteří mají zájem
rozšířit své znalosti v oblasti kapitálového trhu o odbornou a praktickou činnost.
Pro tuto výjimečnou příležitost hledáme studenty, kteří se svou dovedností zapojí
do projektu a budou dále pracovat nejen na sobě ale i na rozvoji investičního portálu.
Naše očekávání:
•
•
•
•
•

profesionální přístup k zadaným úkolům
pracovní dobu alespoň 4 hodiny týdně
znalost AJ/NJ je výhodou
zájem o akcie, burzu a kapitálové trhy
výborné komunikační dovednosti (i písmem)

Náplň praxe:
•
•
•
•
•

zaškolení do problematiky projektu
psaní odborných článků pro STOX.cz
realizace souvisejících provozních úkolů
analýza vývoje dění na kapitálových trzích
obchodování nanečisto na demo účtech

V případě Vašeho zájmu o praxi nám zašlete motivační dopis, životopis včetně osobní
fotografie na email: stoklasek@stox.cz - Vybrané zájemce budeme kontaktovat.
Portál STOX.cz nabízí individuálním investorům nejlepší podmínky pro online
obchodování s akciemi na více než 100 trzích po celém světě za nejvýhodnějších
podmínek v ČR i s účtem vedeným v českých korunách. Hledáme vhodné studenty, kteří
jsou komunikativní a mají zájem o budoucí osobní rozvoj v oblasti kapitálového trhu,
prezentací, psaní, komunikace a analytické činnosti.
GRANT CAPITAL a.s. | Lidická 26, Brno
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Společnost Grant Capital a.s. (www.grantcapital.cz) se zaměřuje na zprostředkování
obchodů na akciových trzích v ČR, Evropě a USA. Dále provozuje portál STOX.cz
(www.stox.cz), který je určený pro individuální online investory. Klientům poskytuje
spolehlivou platformu pro online obchodování na více než 100 akciových trzích v 20
zemích světa na multiměnovém účtu s možností vkladu v českých korunách. Výhodou
jsou velmi nízké poplatky a analytická a technická podpora.
Nabídka praxe:
Účastník programu během praxe pochopí hlavní principy podnikání na kapitálovém
trhu. Dále bude proškolen v hlavních zásadách technické a fundamentální analýzy a
získá základní přehled o nejdůležitějších akciových titulech USA a Evropy. Po celou
dobu trvání bude kladen hlavní důraz na osobní rozvoj absolventa stáže. Důraz na
praxi.
Účastník bude:

• spolupracovat při vytváření odborných článků na významných
českých finančních serverech
Tato činnost nemusí uchazeče provázet pouze po dobu trvání programu, ale po jeho
ukončení a nabytí potřebných znalostí a dovedností může získat nabídku na trvalou
(případně externí) spolupráci.

• Předpokládaný nástup 1. 8. 2017
• Počet míst omezen (6), uznání školní odborné praxe
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