
Investiční analytik junior v investiční společnosti – 

MONECO investiční společnost, a.s. 

Název pozice: 
 

Investiční analytik junior v investiční společnosti 
 

Popis: 
Zajímá Vás svět financí? Chcete se seznámit s prostředím investic? Stereotyp v práci není 
Vaším snem? Máte zájem o svůj osobní rozvoj a chuť se mu aktivně věnovat? To vše 
včetně skvělého týmu kolegů Vám nabízí naše společnost MONECO investiční společnost, 
a.s. ve svých prostorách v Praze. MONECO IS je mladá, rychle se rozvíjející ryze česká 
investiční společnost se spravovaným majetkem přes 3 miliardy korun. 
 
Co přesně bude Vaším úkolem? 
 
Analytická činnost spojená s obhospodařováním investičních fondů 
Příprava podkladů pro investiční rozhodování 
Podpora a spolupráce s týmem portfolio managementu 
Shromažďování informací a tržních dat, jejich analýza a prezentace 
Participace na tvorbě konkrétních dokumentů, plánů a zpráv 
Reporting pro vedoucí orgány a ostatní oddělení 
Aktivní účast a podílení se na rozvojových projektech společnosti 
 
Co Vás u nás naučíme? 
 
Sledovat trh investic i s jeho produkty.  
Pracovat s interními systémy. 
Rozvíjet si své znalosti v oblasti investic. 
Rozvíjet si své analytické a srovnávací schopnosti i prezentační dovednosti. 
 
Co k tomu potřebujete? 
 
Být studentem(tkou) 4. či 5. ročníku VŠ či absolventem(kou) VŠ v oboru ekonomie, 
finance, statistika či příbuzném oboru. 
Základní znalost cenných papírů a kapitálových trhů. 
Uživatel MS Office (prioritně Excel, Word, Powerpoint, výhodou pokročilejší znalost 
excelu včetně VBA), schopnost analyticky zpracovat různé typy dat. 
Skvělé komunikační a prezentační schopnosti, proaktivní přístup k práci, strukturovaný 
písemný projev, samostatnost. 
Řidičský průkaz skupiny "B". 
 
Výhodou bude, pokud Vám není cizí finanční trh a máte zkušenost s analytickou prací, pak 
jste pro nás ideální kandidát. 
 
Koho mezi sebou rádi přivítáme? 
 
Kolegu/gyni s pozitivním přístupem k životu, k práci, k lidem, s chutí prezentovat 
úspěšnou, stabilní a perspektivní firmu, která je součástí silné finanční skupiny. 
Kolegu/gyni se zájmem o navázání kvalitní a dlouhodobé spolupráce. 



 
Co můžeme nabídnout? 
 
Perspektivní zaměstnání u investiční společnosti, která je součástí silné finanční skupiny 
(aktuálně přes 3 mld. Kč obhospodařovaného majetku). Motivační finanční ohodnocení, 
propracovanou soustavu benefitů (pozn. konkrétní výši mzdy nenabízíme). Po zaškolení 
zajímavou práci v kvalitním týmu investiční společnosti, včetně renomovaných jmen v 
oboru. Profesní seberealizaci a odborný růst, participaci na mnoha rozvojových projektech 
přímo ve spolupráci s nejvyšším managementem společnosti/skupiny. Zajímavé benefity 
jsou samozřejmostí. 
 
Informace o pozici: 
 
Místo pracoviště: 
Radlická 751/113e, Praha - Jinonice 
 
Typ pracovního poměru: 
Práce na plný úvazek, práce na zkrácený úvazek 
 
Délka pracovního poměru: 
Na dobu neurčitou 
 
Typ smluvního vztahu: 
Pracovní smlouva 
  
Benefity: Bonusy/prémie, Příspěvek na dovolenou, Příspěvek na penzijní/životní 
připojištění, Stravenky/příspěvek na stravování, Občerstvení na pracovišti, Příspěvek na 
sport/kulturu/volný čas, Zdravotní volno/sickdays 
  
Požadované vzdělání: 
Vysokoškolské / univerzitní 
 
Požadované jazyky: 
Čeština 
Angličtina 
  
Zadavatel: 
MONECO investiční společnost, a.s. 
 
Kontaktní osoba: 
Ing. Ondřej Pěška 
Investiční ředitel 
+420 731 537 607 
ondrej.peska@monecois.cz 

 


