Fio banka hledá vhodného uchazeče / uchazečku na pozici

Tvorba akciového zpravodajství (Praha)
Fio banka je moderní česká banka. Poskytuje účty bez poplatků a zprostředkovává investice do cenných
papírů. Klienti Fio banky mohou obchodovat s akciemi v ČR, USA a Německu.
Pracovní náplň
• sledování celosvětových ekonomických zpráv a jejich překlad z angličtiny do češtiny
• tvorba vlastních zpráv o českých i zahraničních společnostech (kvartální výsledky, aktuality, IPO,
fúze a akvizice…) a obecném ekonomickém vývoji
• Naše investiční zpravodajství naleznete na www.fio.cz/zpravodajstvi/.
„Tvorba zpravodajství je vynikající startovací pozice pro kariéru v oblasti investic, financí a bankovnictví. Bývalí
kolegové a kolegyně dnes působí např. jako analytici, portfolio manažeři, risk manažeři, makléři, projektoví
manažeři – ať už v rámci Fio banky nebo v dalších předních českých i zahraničních společnostech. Jiní potom
zúročují své zkušenosti dalším studiem na univerzitách, případně rozvíjejí vlastní podnikatelské projekty. Pro
mě osobně to byla skvělá příležitost propojit znalosti ze školy s praxí, která oboustranně obohatila můj pracovní
i studijní rozvoj,“ říká vedoucí oddělení Investiční výzkum Jan Tománek (https://www.linkedin.com/in/jantomanek/), který na této pozici ve Fio bance začínal.
Požadavky na kandidáta/kandidátku
• probíhající vysokoškolské vzdělání,
ekonomický směr výhodou
• obecný ekonomický přehled a částečná
znalost fungování akciových trhů
• zájem o akciové trhy a motivace se v této
oblasti zdokonalit
• výborná znalost angličtiny a vyjadřovací
schopnosti písemně i ústně v češtině
• samostatnost, zodpovědnost a vysoké
pracovní nasazení

Nabízíme
• odborný růst v atraktivní oblasti
kapitálových trhů a spolupráci s akciovými
analytiky a dalšími zkušenějšími kolegy
• příležitost práce s profesionálními
zpravodajskými platformami
• zajímavé finanční ohodnocení a benefity
• částečný úvazek s flexibilní pracovní dobou
• práce ve stabilní finanční skupině
s dominantním postavením ve svém
segmentu trhu

Strukturovaný životopis a motivační dopis v českém jazyce mohou zájemci zaslat prostřednictvím inzerátu pod
odkazem: https://fio.jobs.cz/. Pokud chcete zaujmout, zkuste napsat zprávu o pár větách po vzoru našeho
nekomentovaného zpravodajství, např. o kurzotvorném oznámení nějaké společnosti.

