Intern - Valuation
Kdo vlastně jsme a co děláme? Jsme parta zhruba 20 lidí, pro které je oceňování víc
než jen pouhou prací. Baví nás podílet se na transakcích, podporovat právníky při
soudních sporech, vytvářet a revidovat finanční modely a zejména oceňovat nejen
tradiční společnosti, ale i start-upy nebo finanční instituce. Obvykle pracujeme pro
lídry svého oboru jak na českých, tak i na mezinárodních projektech.
Co očekáváme od Tebe?

Co u nás budeš dělat?

• Jsi studentem VŠ, ideálně v 5.ročníku
(dokončuješ magisterské/inženýrské
studium).

• Pomáhat s analýzou společností a
sektorů na trhu, tvorbou finančních
modelů či oceněním společností.

• Dostaneš skvělou příležitost rozvoje v
rámci globálního oceňovacího týmu již
během studia.

• Zajímáš se o svět financí.

• Pomáhat při psaní reportů a znaleckých
posudků, a to i pro potřeby náročných
soudních sporů.

• Budeš mít možnost podílet se na velkých
a zajímavých projektech.

• Výborně ovládáš český a anglický jazyk.
• Jsi zkoumavý typ, máš rád/a čísla a Excel
je Tvůj dobrý známý.
• Rád se učíš novým věcem, těšíš se na
výzvy a na práci, která Tě posune vpřed.
• A pokud už jsi někdy oceňoval/a, budeme
si rozumět ještě o to více.

• Pracovat na projektech v týmu s
manažerem a dalšími zkušenějšími
kolegy.
• Učit se, ptát se a neustále se rozvíjet, k
čemuž ti poskytneme všechny potřebné
zdroje i pomocnou ruku zkušených
kolegů.
• Když budeš chtít, můžeš si vyzkoušet i
jiné projekty s kolegy v rámci finančního
poradenství, například finanční due
diligence, restrukturalizace či prodej
společnosti.

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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Co Ti nabízíme my?

• Prohloubíš si znalosti firemních financích,
finančního modelování a oceňování.
• Řadu samostatných úkolů, vždy s
podporou zkušenějších kolegů.
• K dispozici budeš mít různá školení
zaměřená na rozvoj technických znalostí
i social skills.
• Budeš mít skvělé kolegy a zažiješ spoustu
týmových akcí (Ski trip v Rakousku, Beer
fest, večírky, výlety a další). Ve volném
čase zajdeme třeba i na pivo, nebo na
přechod Jeseníků.

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

