Winstor investiční společnost a.s. na základě licence od České národní banky provádí obhospodařování a
administraci investičních fondů kvalifikovaných investorů. Zakládáme si na tom, že svou práci děláme
zodpovědně a precizně a jsme referencí v našem odvětví.
Protože neustále roste poptávka po našich službách, chceme náš tým obhospodařování majetku dále posílit o
kolegu či kolegyni na pozici fond manažera.

-

Odpovídající mzdové ohodnocení s ročními odměnami
Zajímavou a samostatnou práci v dynamicky rozvíjejícím se odvětví
Možnost se v oblasti financí a investic neustále vzdělávat, odborně růst a setkávat se se zajímavými a
úspěšnými lidmi
Přátelský kolektiv
Pružnou pracovní dobu
Možnost kombinace práce z domova a z kanceláře v centru Prahy
Úvazek plný, příp. částečný
5 týdnů dovolené, kartu MultiSport

Jako Fond manažer budete zodpovědný za komplexní zajištění chodu svěřených investičních fondů.
U nových investic je po analýze ekonomické výhodnosti dané investice společně se seniorními kolegy Vaší
prací zejména koordinace jednotlivých kroků investičního procesu směřujících k realizaci dané investice –
budete spolupracovat s externími partnery jako jsou zakladatelé investičních fondů, depozitářské banky,
advokáti pracující na transakční dokumentaci, finanční instituce poskytující financování, či daňoví či účetní
specialisté, corporate finance poradci či znalecké ústavy a znalci. Vše samozřejmě budete konzultovat i s kolegy
z oddělení administrace a risk-managementu, bez kterých žádnou investici není možné dokončit. U nás o
transakcích a investicích nehovoříme, ale skutečně je děláme.
Po realizaci investice Vás na pravidelné bázi čeká komunikace s jednotlivými portfoliovými společnostmi a
jejich manažery s cílem neustále monitorovat a vyhodnocovat výkonnost a stav dané investice.
Aktivně budete zapojeni také do všech korporátních akcí, které souvisejí s každodením životem investičního
fondu – budete zajišťovat vydání a odkupy investičních akcií, koordinovat valné hromady fondů a připravovat
podklady, s kolegy z oddělení administrace a auditory spolupracovat na tvorbě výročních zpráv atp.
U nově zakládaných investičních fondů budete pro zakladatele partnerem, který je provede celým procesem
vzniku investičního fondu od prvotní myšlenky až po zápis investičního fondu do seznamů České národní
banky.

-

Vysoškolské vzdělání ekonomického, právního či technického směru, příp. student posledního ročníku
Minimálně základní znalost finanční analýzy, příp. znalost podnikového účetnictví a podnikových
financí
Samostatnost, preciznost a smysl pro detail

-

Znalost problematiky investičních fondů a investic
Zkušenosti s podnikovými financemi, investičním managementem, asset managementem či private
equity
Povědomí o korporátním právu

V případě, že byste se rádi přidali do našeho týmu, zašlete, prosím, svůj životopis společně s motivačním
dopisem na emailovou adresu info@winstor.cz.

