
 

 

Junior Transaction Consultant / 

Asistent do transakčního oddělení 
 

Jsme silná, stabilní poradenská skupina APOGEO s mezinárodním přesahem a fungováním na českém 
trhu od roku 2001. Do oddělení transakcí hledáme kolegu nebo kolegyni se zkušenostmi 
z podnikových financí. Na starosti bude mít vybranou klientelu, které bude asistovat při změnách 
vlastnické struktury a zároveň bude týmovou podporou v oblastech příprav, realizace a následné 
integrace. Znalost české legislativy je výhodou, nikoliv podmínkou.  

 

Každý v APOGEO má svůj potenciál. 

 

„Máte analytické myšlení, zdravý selský rozum a potřebný nadhled? Přidejte se do transakčního 
týmu, kde si vyzkoušíte spolupráci na řízení projektů napříč skupinou APOGEO, osvojíte si přípravu 
nabídek a informačních memorand, budete se podílet na strukturování smluvních vztahů a přípravě 
podnikových přeměn a restrukturalizací" říká Pavel Postl, Partner transakčního oddělení. 

 

Požadavky: 

 Předchozí praxe v korporátní sféře vítána, 
 nevadí nám, že jste stále student VŠ ekonomického směru či čerstvý absolvent, 
 základní znalost české daňové legislativy, podnikových financí a manažerského účetnictví, 
 dobré prezentační schopnosti Iniciativa, vysoké pracovní nasazení, 
 loajalita a spolehlivost, 
 samostatnost a odpovědnost, 
 kreativní a invenční přístup k řešení problému. 

Náplň práce: 

 Příprava nabídek a smluv,  



 

 project management - zastřešení projektů napříč poradenskou skupinou za účasti seniorního 
kolegy - fúze, řízené likvidace, poradenství při převodech soukromého i podnikového 
majetku, 

 participace na dalších zakázkách v oblasti transakčního poradenství,- design holdingových 
struktur, akviziční poradenství, corporate finance, 

 správa interní fakturace.  

Nabízíme: 

 

 Práci na plný úvazek i možnost částečného úvazku, 

 flexibilní pracovní dobu, možnost občasné práce z domova, 

 možnost seberealizace, odborného a profesního růstu, 

 přátelskou atmosféru, mladý kolektiv,  

 kanceláře v moderní části Karlína kousek od metra Florenc nebo Křižíkova, 

 sportovní programy (Multisport, kruhové tréninky) 

 firemní programy (podpora pro certifikace, zkoušky, studium, kurzy, prezentační 
dovednosti…), 

 teambuildingové aktivity, 

 nástup ihned nebo dohodou. 
 

Přednášíme na předních vysokých školách a aktivně sponzorujeme charitativní projekty a ze sportu 
rugby, golfové turnaje a závodní lyžování. 
 
Máte o pozici zájem? Kontaktujte Kristýnu Mikulenkovou / HR Specialistku na e: mikulenkova@apogeo.cz nebo tel.: 
+420 267 997 778. 
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