Projektový manažer v Oddělení dodavatelských a
investičních služeb
V týmu Oddělení dodavatelských a investičních služeb podporujeme české výrobní a IT společnosti.
Vytváříme nabídky českých dodavatelů pro zahraniční investory a podporujeme fúze, akvizice a joint
venture partnerství prostřednictvím projektu CzechLink. Komunikujeme s investory ze všech koutů
světa a pomáháme jim při realizaci jejich investičních záměrů. Hledáme mezi sebe kolegu, který se
rád pohybuje v mezinárodním prostředí, potřebuje, aby to, co dělá, dávalo smysl, a který nechce, aby
jeho práce byla nuda.

Co bude Vaším úkolem?


vyhledávat české průmyslové dodavatele na základě požadavků zahraničních investorů,
připravovat nabídky dodavatelů



organizovat schůzky českých dodavatelů se zahraničními investory a asistovat při těchto
jednáních



realizovat a propagovat projekt CzechLink – organizace investičních seminářů v České
republice i zahraničí, prezentování projektu a propagování investičních cílů



administrovat projekt CzechLink – zpracování přihlášek do projektu, realizace osobních
schůzek ve výrobních podnicích přihlášených účastníků, tvorba prospektů společností



analyzovat český trh fúzí a akvizic a vytvářet čtvrtletní Mergers & Acquisitions reporty

Co od Vás očekáváme?


minimálně bakalářské vzdělání ideálně ekonomického nebo technického směru (vhodné pro
absolventy)



orientaci ve finančních výkazech (rozvaha, výkaz zisku a ztrát), orientace ve výrobních
technologiích a českém průmyslu výhodou



výbornou znalost angličtiny slovem i písmem (B2)



znalost českého jazyka na úrovni rodilého mluvčího slovem i písmem



vynikající prezentační, komunikační i analytické schopnosti



profesionální a příjemné vystupování, umění vyjednávat



samostatnost při práci i rozhodování, zároveň byste však měli být týmovým hráčem, který
buduje kvalitní mezilidské vztahy



uživatelskou znalost MS Office (zejména MS Excel) a databázových systémů



řidičský průkaz skupiny B – měli byste být aktivním řidičem, kterému nevadí řídit na dlouhé
vzdálenosti



a samozřejmě by Vás mělo bavit pohybovat se v mezinárodním prostředí

Co Vám můžeme nabídnout?


zajímavou a smysluplnou práci, možnost stát se profesionálem v dané oblasti, získat
jedinečné know-how a podílet se na rozvoji podnikatelského prostředí v České republice



každodenní využívání anglického jazyka v komunikaci se zahraničními investory



možnost prezentovat služby CzechInvestu v České republice i zahraničí



snadno dostupné kanceláře v centru Prahy



plný pracovní úvazek na dobu neurčitou



25 dnů dovolené a 4 sick days



přátelský pracovní kolektiv, který je připraven pomoci v začátcích s mentoringem a být oporou
i nadále



možnost dalšího rozvoje – ať už prostřednictvím každodenní praxe nebo dalšího vzdělávání



jazykové kurzy a další benefity (příspěvek na stravování, kulturní akce a sportovní aktivity,
program MultiSport Benefit)



pozice je vhodná pro absolventy



termín nástupu ihned

V případě Vašeho zájmu o tuto pozici zašlete strukturovaný životopis na adresu
czechinvest@teamio.eu. Uzávěrka výběrového řízení je 15. 3. 2019.

