Chceš se podílet na tvorbě služeb a produktů pro největšího českého online obchodníka s akciemi a
zároveň pro stovky tisíc klientů skupiny ČSOB? Rád řešíš problémy a vymýšlíš elegantní a uživatelsky
přívětivá řešení? Láká Tě svět investic a kapitálových trhů?
Pokud na tyto otázky odpovídáš ano, tak možná do „Business Design“ týmu Patria Finance, a.s.
hledáme právě Tebe!

Business analytik
Kdo jsme?
Patria je největší český online obchodník s cennými papíry a zároveň provozovatel
zpravodajského portálu Patria.cz
Patria je člen skupiny ČSOB a zároveň součást KBC Group – jedné z největších bankovních
skupin v Evropě
Co Ti můžeme nabídnout?
Zajímavou práci v příjemném pracovním prostředí
Motivující finanční ohodnocení
Super kolektiv, který spolu tráví čas nejen v práci
Možnost seberealizace – nové nápady vítáme
Mobilní telefon i pro soukromé účely, notebook, příspěvek na penzijní připojištění, 5 týdnů
dovolené, výuku cizích jazyků, stravenky, home-office, sick days
Školení v oblastech, které přispějí k Tvému dalšímu rozvoji – jsme rádi, když budeš koukat na
Pluralsight nebo Coursera
Co od Tebe očekáváme?
Vysokoškolské vzdělání (preferováno ekonomického či technického směru)
Schopnost analyzovat problémy a navrhovat jejich řešení
Analytický a koncepční způsob uvažování
Schopnost týmové spolupráce a jednání s lidmi, dobré komunikační schopnosti
Samostatnost, důslednost a spolehlivost
Vysoké pracovní nasazení
Znalost anglického jazyka (slovem i písmem)
Co nás potěší?
Praxe na podobné pozici, pozice je nicméně vhodná i pro absolventy VŠ
Znalost modelovacích programů Microsoft Visio nebo Enterprise Architect, schopnost modelovat
v UML
Schopnost tvořit mockupy v Balsamiq nebo Axure
Zájem o finanční a kapitálové trhy
Co u nás budeš dělat?
Sbírat a analyzovat požadavky obchodních oddělení
Na základě těchto požadavků navrhovat podobu služeb a produktů a související procesy
Připravovat zadání pro IT implementaci
Analyzovat a optimalizovat existující procesy
Spolupracovat při řízení projektů s projektovými manažery
Pokud Tě popisovaná pozice zaujala, tak prosím
recepce@patria.cz nebo nás kontaktuj na LinkedIn zde.
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