SANNING CAPITAL LIMITED

Stáž - Finance Generalist
Chceš se realizovat při startu licencované investiční firmy?
Kdo jsme? Investiční boutique aktivní v investicích na globálním akciovém trhu (od poradenství po správu fondu). Naše
dlouhodobá mise je vyvíjet nové automatické způsoby posuzování rizik, investičních strategií, ale také nový přístup ke
klientům pomocí technologií a automatizace procesů.
Co budeš přibližně dělat?
●

●

●

cca 40%: Rozvíjet poloautomatickou stránku investičního procesu včetně
○ trading of shares online
○ úprava investičních filtrů v existujících spreadsheetech
○ úprava a kontrola obchodních příkazů na portálech online brokera
○ studium vybraných fundamentálních kriterií jako podklad pro ekonometrické testování
cca 40%: Poskytnout technologickou podporu při reorganizaci všech prací včetně identifikace, hodnocení, a
zavádění aplikací (především G Suite) vhodných pro následující:
○ řízení projektů, kalendář, kontakty, hledání talentu
○ marketing a řízení objednávek
○ účetnictví a správa fondu
cca 20%: Obstarávat běžnou agendu (jako například řízení faktur, příprava plateb, řízení webových stránek a
firemních sociálních sítí) a při tom se zamýšlet, co lze zlepšit.

Jak tě to posune dál? Analytický tým pracuje s poznatky nejpokročilejších ekonometrických pracovišt ve světě a testuje
na datových zdrojích způsobem, který nemá ve střední Evropě obdoby. Naučíš se tedy pracovat na světové úrovni, řešit
problémy rychle a tvořivě a můžeš s firmou růst.
Jak si tě představujeme? Oceníme, budeš-li samostatně identifikovat problémy a jejich řešení. Proto ty, kteří:
●
●
●
●

jsou aktivní a iniciativní
jsou vytrvalí, tj. nevzdají to při prvním ani druhém neúspěchu
rádi řeší technické problémy všeho druhu
se domluví česky, slovensky nebo anglicky.

Co tě u nás bude těšit?
● neformální start-up kultura orientovaná na výsledky
● dobrý pocit z tvořivé a smysluplné práce
● spolehliví a pracovití lidé kolem
● kompenzace kolem Kč 30 000 za měsíc
● možnost bonusu za úspěšné řešení
● můžeš začít okamžitě na poloviční úvazek (i při studiu) s možností přechodu na plný úvazek
Pokud máš zájem mrkni na www.pravda.eu a pošli CV na: jan.pravda@pravda.eu s titulkem “CV – Process Manager”.

