Asistent makléře
EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. je českým obchodníkem s cennými papíry nebankovního
typu, který jako jeden z mála sídlí v Brně. V EFEKTĚ zastřešujeme komplexní služby související
s distribucí a administrací finančních produktů. Neustále se snažíme zvyšovat standard péče o klienty,
která se čím dál více posouvá do online světa. Spolu s našimi obchodními partnery proto vyvíjíme
řešení, která jim umožní zůstat na špičce v oblasti poskytování finančních služeb. V EFEKTĚ jsou tak
nápady vítány a do diskuze se může zapojit opravdu každý. Ostatně v našem spíše rodinném kolektivu
si na korporátní struktury a omezení zrovna nepotrpíme.
Pokud máš tedy zájem o kapitálový trh, nebojíš se pokročilé práce s Excelem a baví tě hledat řešení
tam, kde to ostatní vzdali, uvítáme tě u nás s otevřenou náručí.
Aktuálně totiž hledáme do našeho týmu posilu na pozici Asistent makléře.
Náplň práce:
-

Přijímání a předávání pokynů.

-

Interní procesní a investiční analýzy.

-

Kontrolní činnost v rámci útvaru Front office.

-

Související administrativní činnost.

-

Spolupráce na vývoji obchodního softwaru.

-

Obchodování na OTC trzích.

Nabízíme:
-

Práci na částečný úvazek s možným přechodem na plný úvazek.

-

Přípravu na odbornou zkoušku podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu, kategorie B –
souhrnná zkouška.

-

Zisk unikátních zkušeností v oblasti kapitálového trhu.

-

Otevřenost k inovacím.

-

Odpovídající mzdové ohodnocení.

-

Kanceláře přímo na Svoboďáku.

-

5 týdnů dovolené, stravenky a další partnerské benefity.

-

Příjemné pracovní prostředí a mladý přátelský kolektiv.

Předpoklady:
-

Zájem o kapitálový trh, cenné papíry a investování.

-

Silné analytické myšlení.

-

Uživatelská znalost Excel.

-

Důraz na zodpovědnost, samostatnost a schopnost řešit problémy.

-

Ukončené ekonomické vzdělání minimálně bakalářského stupně (vhodné i pro studenty 4. a 5.
ročníku VŠ).

-

Praxe ve finanční instituci výhodou (nikoliv podmínkou).

-

Psychická odolnost, schopnost pracovat v časovém presu.

Nástup:
-

Ideálně ihned, případně dle domluvy.

V případě Vašeho zájmu o tuto pozici zašlete svoje CV na níže uvedenou adresu.
Kontakt:
Jan Navrátil
Vedoucí útvaru Front office
email: kariera@efekta.cz
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