
Společnost EEIP, a.s., vedená prof. Michalem Mejstříkem, je přední konzultantská firma, poskytující 

služby v oblasti fúzí a akvizic, restrukturalizací či korporátních financí. Kromě toho se specializuje na 

tvorbu finančních a ekonomických analýz pro klienty z veřejného i soukromého sektoru a hodnocení 

dopadů regulace (RIA).  

Do našeho týmu hledáme 

Analytika – specialistu na finanční modelování 

Náplň práce:  

 Finanční analýzy, modelování, valuace  

 Zpracování hodnocení dopadů regulace (RIA), sektorových analýz, makroekonomických studií 

a strategických materiálů pro významné klienty ze soukromého i veřejného sektoru  

 Participace na jednáních s klienty  

Požadujeme:  

 VŠ ekonomického směru (kvantitativní zaměření výhodou) – s ukončeným magisterským 

studiem nebo v průběhu magisterského studia  

 Analytické a prezentační dovednosti, samostatnost při řešení problémů  

 Znalost anglického jazyka (na dobré psané i komunikační úrovni), další jazyky výhodou 

 Psaná čeština na dobré úrovni (psaní analýz pro klienty v odborném stylu)  

 Práce s MS Excel – pokročilá úroveň  

 Znalost účetní problematiky, manažerského účetnictví  

 Základní znalost SQL, VBA, R či jiných statistických programů výhodou  

 Praxe v oblasti poradenství nebo finančních analýz výhodou  

Nabízíme:  

 Možnost plného i částečného pracovního úvazku 

 Brzké zapojení do odborné práce a do jednání s klienty (oproti velkým konzultantským 

společnostem, kde je čerstvý absolvent dlouho využíván pouze pro podpůrnou činnost) 

 Možnost podílet se na ‚vlastních‘ projektech od začátku do konce 

 Příležitost pracovat na různorodých projektech se zajímavými klienty (významné obchodní 

společnosti, státní podniky, ministerstva, odborné instituce aj.) 

 Participace na zajímavých a důležitých projektech (digitalizace, novela stavebního zákona 

rozvojová spolupráce aj.) 

 Flexibilní pracovní doba – vlastní odpovědnost za včasné a kvalitní dokončení projektů 

 Možnost home office – v kombinaci s částečným úvazkem vhodné např. i pro ženy na mateřské 

 Práce v týmu i samostatná činnost  

 Mladý a přátelský kolektiv 

 Práce na atraktivní adrese v historickém centru Prahy 

 Zaměstnanecké benefity – dovolená 5 týdnů, stravenky, notebook, mobilní telefon a další 

V případě zájmu o tuto pozici, prosím, zašlete svůj životopis s krátkým průvodním dopisem na email: 

dita.tesarkova@eeip.cz  
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