OCEŇOVÁNÍ- Junior Valuation Consultant
Jsme silná, stabilní poradenská skupina APOGEO s mezinárodním přesahem a fungováním na českém
trhu od roku 2001. Zaměstnáváme více než 80 odborníků, jsme členem mezinárodní poradenské sítě
PKF. Našimi klienty jsou firmy působící v oblasti developmentu, výroby, zdravotnictví, vzdělávání a
jiné.
APOGEO Esteem, jež je součástí poradenské skupiny APOGEO Group, je zavedeným a známým
Znaleckým ústavem, který zpracovává široké spektrum znaleckých posudků pro právnické a fyzické
osoby, ale také pro orgány státní správy a samosprávy. Jsme důvěryhodným a stabilním partnerem
pro místní i mezinárodní klienty z mnoha oblastí podnikání, kterým nabízíme včasná, profesionální a
neotřelá řešení.
Do týmu Znalců hledáme kolegu nebo kolegyni se znalostmi v oboru oceňovaní podniků a
nemovitého majetku a aktivní zájem o tuto oblast. Zkušenost ve znaleckém ústavu nebo podnikovém
poradenství velmi vítána. Očekáváme samostatnost, pečlivost, analytické a komunikační schopnosti,
všeobecný ekonomický přehled, znalost AJ na středně pokročilé úrovni (B2). Podmínkou je hlavní či
vedlejší specializace Oceňování podniku a jeho majetku při Vysoké škole ekonomické v Praze.
„Zajímá vás náhled z různých perspektiv na klíčové otázky v oblasti oceňování? Přijďte k nám a
rozšiřte si své znalosti získané v oboru oceňování včetně jejich vhodného přizpůsobení do
prezentovatelné a uchopitelné formy ve vztahu k obchodním partnerům", říká Pavel Tůma, Partner
Expert Institute.
Každý v APOGEO má svůj potenciál.
Co bude pracovní náplní?
 Zpracování finančních a strategických analýz
 Popis společnosti, oceňování nemovitostí
 Komunikace s klienty a účast na obchodních jednáních resp. místních šetřeních
 Dílčí oceňovací práce
 Aktivní podpora business developmentu
 Administrativní podpora oddělení

Co požadujeme?
 hlavní či vedlejší specializace Oceňování podniku a jeho majetku při Vysoké škole
ekonomické v Praze nutné
 student posledního ročníku či čerstvý absolvent
 znalost oceňování podniku či nemovitého majetku a aktivní zájem o tuto oblast
 zkušenost ve znaleckém ústavu nebo podnikovém poradenství velmi vítána
 znalost oceňování movitého majetku výhodou
 dobré analytické, komunikační a organizační schopnosti
 všeobecný ekonomický přehled
 zodpovědnost, důslednost, pečlivost
 aktivní přístup k řešení problémů
 orientace na klienta, týmový hráč, reprezentativní vystupování
 znalost AJ na komunikativní úrovni
Co nabízíme?
 práci na částečný či plný úvazek, flexibilní pracovní dobu,
 možnost seberealizace, odborného a profesního růstu,
 přátelskou atmosféru, mladý kolektiv,
 kanceláře v moderní části Karlína kousek od metra Florenc nebo Křižíkova,
 sportovní programy (Multisport, kruhové tréninky, fyzioterapie…),
 firemní programy (podpora pro certifikace, zkoušky, studium, kurzy, prezentační
dovednosti…),
 teambuildingové aktivity,
 zajímavé pracovní zahraniční stáže,
 nástup ihned nebo dohodou.
Přednášíme na předních vysokých školách a aktivně sponzorujeme charitativní projekty a ze sportu
rugby, golfové turnaje a závodní lyžování.
Máte o danou pozici zájem? Kontaktujte Kristýnu Mikulenkovou / HR Specialistku na e: mikulenkova@apogeo.cz nebo
tel.: +420 267 997 778.

