Associate – Valuation
Tým Valuation & Financial Modeling je špičkovým týmem
na evropské úrovni. Věnuje se především poradenství při
transakcích, sporech, restrukturalizacích a klíčových rozhodnutích
ve společnosti. Našimi klienty bývají lídři oboru, velké investiční
skupiny i zahraniční společnosti.
Co tě u nás čeká?

Jaké jsou požadavky?

Na co se můžeš těšit?

•• identifikace faktorů klíčových pro
hodnotu společnosti, a to formou vlastní
analýzy, spoluprací s experty na danou
oblast a klientem

•• univerzitní diplom s přesvědčivými
akademickými výsledky, zájem
o prohlubování teoretických znalostí

•• na skvělou příležitost osobního
i kariérního rozvoje v rámci největšího
oceňovacího týmu na světě

•• dobrá znalost českého a anglického
jazyka

•• dynamický tým mladých lidí pár let po
škole doplněný zkušenými odborníky
s mnohaletou praxí

•• tvorba finančních modelů, znaleckých
posudků a zpráv
•• diskuze s klienty po boku seniorních
členů týmu
•• spolupráce s dalšími odděleními Deloitte
•• vzdělávání formou školení,
bezprostředního zapojení do všech
projektů a aktivní komunikace
s ostatními zkušenějšími kolegy

•• znalost MS Excel – další relevantní
technické dovednosti jsou vítány (např.
VBA)
•• znalost podnikových financí a schopnost
aplikovat logický a analytický přístup na
řešení problému
•• schopnost prezentovat a komunikovat
komplikovanou analýzu jasně a výstižně
•• ochota řešit komplikované finanční
a oceňovací problémy s velkým objemem
podkladových informací

Čím se zabýváme?
Na denní bázi připravuje klasická ocenění podniků, znalecké posudky nejen pro soudní spory,
ocenění fixních aktiv, nehmotných aktiv, software, real estate a v neposlední řadě
zpracováváme review finančních modelů. Účelů, pro které naše výstupy připravujeme, je celá
řada. Ať už to jsou různé obchodní transakce, tedy prodeje a koupě podniků, nebo oceňování
pro interní účely, jako jsou například vklady, odštěpení, ocenění pro účel vytěsnění minoritních
akcionářů či revize finančních modelů, anebo soudní spory.
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•• týmové vyžití mimo práci a teambuildingy
v ČR i zahraničí, v létě i zimě
•• práci na velkých a zajímavých transakcích
a projektech napříč různými sektory
•• podpora neustálého vzdělávání včetně
akreditací ASA či CFA
•• možnost pracovního pobytu v některé
z kanceláří společnosti Deloitte
v zahraničí

Jak se o pozici ucházet?
Pokud tě tato pozice
zaujala, pošli nám prosím
životopis spolu
s motivačním dopisem
na adresu:
kzelena@deloitte.com

