
Hlavní náplň práce:

• podpora projektů v mezinárodním obchodě v oblasti financí,

• zodpovědnost za sjednání trade finance produktů dle potřeb jednotlivých projektů 

v rámci limitů společnosti (bankovní záruky, akreditivy, atd.),

• evidence jednotlivých trade finance produktů vydaných i přijatých,

• zprostředkování projektového pojištění,

• zajišťování pojištění rizik spojených s financováním vývozu z ČR – EGAP,

• spolupráce na vyhodnocení a nastavení finančních podmínek projektů 

(platebních, fakturačních a vyhodnocení finančních rizik),

• spolupráce při zajištění financování projektů,

• evidence milníků s vazbou na finance v rámci jednotlivých projektů,

• úzká spolupráce s bankami společnosti a jejich specializovanými útvary Trade

finance produktů,

• komunikace se spolupracujícími pojišťovacími makléři,

• úzká spolupráce v rámci společnosti s obchodním oddělením a jednotlivými 

projektovými manažery za oblast financí,

• podpora při správě a kalkulacích půjček v rámci skupiny podniků,

• podpora při finančním plánování a reportingu společnosti,

• reporting finančním institucím.

Finanční specialista/ka projektů

Požadujeme: 

• min. SŠ vzdělání ekonomického směru,

• znalost anglického jazyka na úrovní B2, znalost ruského jazyka výhodou,

• zkušenosti z oblasti finanční podpory rozsáhlých strojírenských projektů v 
mezinárodním obchodě,

• znalosti a zkušenosti s bankovními produkty trade finance (výhodou),

• znalost práce na PC (MS Office - EXCEL, WORD, OUTLOOK),

• zkušenosti s ERP systémy (KARAT výhodou),

• dobré komunikační schopnosti,

• samostatnost, pečlivost, zaměření na detail,

• řidičský průkaz sk. B.

Nabízíme:

• dynamická a různorodá práce v oblasti finančního řízení podniku,

• školení a semináře v oblasti trade finance, bankovních a pojišťovacích 
produktů,

• zázemí silné tradiční společnosti,

• odpovídající finanční ohodnocení,

• dotované stravování,

• příjemné pracovní prostředí,

• nástup možný ihned nebo dohodou.

V případě zájmu zašlete své CV na adresu: kariera@ckdblansko.cz

Těšíme se na setkání s Vámi.

Odpovědí na tento inzerát či zasláním Vašeho životopisu a případných dalších osobních materiálů do 
společnosti ČKD Blansko Holding, a.s. dáváte dle Nařízení EU 2016/679 souhlas ke zpracování 
osobních údajů. Souhlas poskytujete výhradně pro výběrové řízení na uvedenou pozici, pro vedení 
výběrového pohovoru a oznámení výsledku výběrového řízení. Po skončení výběrového řízení bude 
Vaše CV skartováno a emailová komunikace smazána.


