Ideální start
kariéry ve financích

TRAINEE
PROGRAM
Pro studenty VŠ
nebo absolventy SŠ, VŠ
Začni s námi svou kariéru
a staň se během 2 let manažerem
v oblasti financí

NA CO SE MŮŽEŠ TĚŠIT:

CO TI NABÍZÍME:

Čeká Tě intenzivní rozvoj odborných finančních znalostí, manažerských
dovedností i soft skills. Připravíme Tě na úspěšnou manažerskou
kariéru ve finančním sektoru.

•

Zázemí úspěšné a rostoucí společnosti a k tomu
know-how podložené 24 lety našich zkušeností

•

Zajímavé platové ohodnocení a bonusy
dle pracovního výkonu
(průměrný výdělek je u nás 46 250 Kč)

•

Možnost práce na částečný úvazek

•

Propracované firemní vzdělávání včetně koučinku
a inspirativních setkání se špičkami v oboru

•

Cestu k manažerské kariéře v perspektivním
oboru

V následujících měsících budeš pod vedením zkušených mentorů
a koučů získávat cenné zkušenosti a znalosti. Absolvuješ cestu od Junior
konzultanta až po Manažera.
1.

FÁZE – začneš získávat a dále rozšiřovat své znalosti v oblasti
finančních trhů (např. úvěrování, investice, pojištění, spoření); budeš
získávat zkušenosti při obchodních jednáních, rozšíříš své akviziční
dovednosti, budeš participovat na našich projektech

2.

FÁZE – přejdeš do role Senior konzultanta, kde budeš dále
zdokonalovat své obchodní a odborné dovednosti, převezmeš
odpovědnost za vedení a úspěšné dokončení dílčích projektů, začneš
se připravovat na manažerskou dráhu, získávat zkušenosti v HR
a v řízení a motivování týmu

3.

FÁZE – budeš „pilovat“ své schopnosti ve vedení týmu, převezmeš
odpovědnost za výsledky týmu, seznámíš se s projektovým
a krizovým managementem

4.

FÁZE – posuneš se do role Manažera a zúročíš všechny nabyté
znalosti a zkušenosti, budeš vytvářet vlastní obchodní projekty
a budeš se podílet na firemní strategii

CO OD TEBE OČEKÁVÁME?
•

Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou

•

Chuť stát se nejen profesionálem v oboru,
ale také úspěšným manažerem

•

Samostatnost, iniciativu, nápady a schopnost
nalézat řešení problémů

Pro více informací volej:
728 116 386
Nebo pošli svůj životopis na:
olomouc@vasebudoucnost.cz

www.vasebudoucnost.cz

