
  
 
 

               Finančný analytik 
 
 

       

                    
 

Využi šancu a zaraď sa do tímu profesionálov 

   Miesto práce:            Bratislava, príležitostné cestovanie po Európe, primárne CZ, PL, A 

   Typ úväzku, termín nástupu: Hlavný pracovný pomer, ASAP 

   Kontakt:               Mgr. Marek Schwarz, marek.schwarz@tmr.sk, +421 904 798829 

 

Informácie o pracovnom mieste 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 

  
 Tvorba systému dlhodobého plánovania zohľadňujúc business model spoločnosti 

 Príprava 5 ročných finančných plánov (P/L, BS, KPIs, CF etc.) TMR skupiny 

 Tvorba a udržiavanie systému sledovania efektivity investičných projektov s ohľadom na ich výkonnosť    

a návratnosť 

 Analýza aktuálnych výsledkov spoločnosti v porovnaní s plánom a minulosťou a poukazovanie na 

odchýlky  

 Pripravovanie finančných podkladov a analýz pre banky a investorov za účelom potreby pravidelného 

reportingu a získania nového financovania. 

 Komunikácia, vysvetľovanie finančných dát a analýz s investorskými a bankovými analytikmi  

 Pripravovanie finančných podkladov a analýz za účelom oceňovania hodnoty rezortov skupiny TMR. 

 Analýza nových projektov za účelom zistenia ich návratnosti pri ich akvizícii 

 Vytváranie finančných modelov jednotlivých rezortov TMR a TMR skupiny ako celku  

 Pravidelný monitoring, analýza a porovnanie spoločností (peers) operujúcich v rovnakom segmente ako 

TMR  

Preferované požiadavky na zamestnanca 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním 

 Vysokoškolské II. Stupňa 

 Vysokoškolské III. Stupňa 

Vzdelanie v odbore 

 Ekonomické 

Počet rokov praxe 

 Skúsenosti na obdobnej pozícii min. 3 roky 
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Jazykové znalosti 

 Aktívna znalosť anglického jazyka 

 Osobnostné predpoklady a zručnosti 

 Spoľahlivosť  

 Schopnosť pozitívneho myslenia  

 Komunikatívnosť a schopnosť tímovej spolupráce  

 Morálne vystupovanie a zmysel pre osobnú zodpovednosť  

 Schopnosť samostatne riešiť problémy 

 MS Excel na pokročilej úrovni je podmienkou, skúsenosti s prácou s dátami (Data mining, DWH, BI) 

výhodou 

 Analytické myslenie, precíznosť, prezentačné schopnosti, samostatnosť 

 Proaktívny prístup 

 Flexibilita 

Čo získaš: 

 dlhodobé perspektívne zamestnanie v stabilnej a úspešnej spoločnosti v mladom flexibilnom kolektíve   

 možnosťou vzdelávania  a kariérneho rastu 

  rozsiahly sociálny program (skipass, aquapass, množstvo zliav a výhod) 

Inzerujúca spoločnosť 

Stručná charakteristika spoločnosti 

Spoločnosť TATRY MOUNTAIN RESORTS, a.s. je najväčším subjektom v oblasti cestovného ruchu na Slovensku, ktorá 

vlastní a prevádzkuje atraktívne lyžiarske strediská a hotely v oblasti Nízkych a Vysokých Tatier, ako aj sieť športových 

obchodov a zážitkových aktivít pri týchto strediskách. V regióne Liptov prevádzkuje aj Tatralandiu, ktorá sa od leta 2016 

stala najväčším areálom vodnej zábavy s ubytovaním v Strednej Európe a zároveň jediným, kde si môžete aj zasurfovať.  

Spoločnosť TATRY MOUNTAIN RESORTS, a.s. má záujem zamestnávať talentovaných, motivovaných a lojálnych 

zamestnancov. Našim zamestnancom umožňujeme profesijný rast a dávame príležitosť využiť svoj potenciál. 

Adresa spoločnosti 

Tatry mountain resorts, a.s. 

Demänovská Dolina 72  

031 01 Liptovský Mikuláš 

http://www.tmr.sk 
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