Pénzügyi Gyakornoki Program a Morgan Stanley-nél
Kezdés: 2019 Szeptember/Október
Időtartam: 20-30-40 órás heti rugalmas munkavégzés
Program hossza: 6-12 hónap (6 hónap után rotációs lehetőség más csapatokba)
A Morgan Stanley a világ egyik vezető pénzügyi szolgáltató cége, amely teljeskörű és kiemelkedő színvonalú
szolgáltatásokat nyújt ügyfeleinek befektetési, banki, értékpapír-kereskedelmi és befektetés-menedzsment területen.
Munkatársaink a világ 42 országában található több mint 1300 irodánkban dolgoznak. A Morgan Stanley 2006-ban
nyitotta meg ügyviteli és informatikai szolgáltató központját Budapesten. A magyar leányvállalat fő feladata az
anyacég üzleti tevékenységeinek támogatása pénzügy, informatika, matematikai modellezés, hitelkockázat-és
piacelemzés, értékpapír kereskedés jogi dokumentáció területeken.
Az alábbi csapatokba keresünk pénzügyi gyakornokokat:

Institutional Securities Group, Wealth and Investment Management Finance, Financial Planning and Analysis
és Global Corporate Controllers csapatokba az alábbi készségekkel:


Alapszintű számviteli tudás (pénzügyi kimutatások, elhatárolások, költség allokáció, management
reporting)



Pénzügyi ismeretek (pénzügyi termékek)



Excel felhasználószintű ismerete (alap funkciók, pivot táblák)

Valuation Review Group és Treasury csapatokba az alábbi készségekkel:


Stabil pénzügyi termékismeret (részvények, kötvények, derivatívák)



Alapvető számviteli tudás



Excel tábla felhasználószintű ismerete (VBA ismerete előnyt jelenthet)

Tanulmányok és elvárt készségek minden csapatban:


Folyamatban lévő tanulmányok Pénzügyi/Számviteli/Üzleti/Közgazdasági, illetve hasonló területen



Legalább közép szintű angol nyelvtudás



Felhasználói szintű Excel ismeretek (alapfunkciók, Pivot táblák)



Kiváló problémamegoldási készség, csapatmunka, erős kommunikációs készség

Interested in flexible working opportunities? Morgan Stanley empowers employees to have greater freedom of
choice through flexible working arrangements. Speak to our recruitment team to find out more.

A program tartalma


6 hónap után rotációs lehetőség más csapatba



Folyamatos teljesítményértékelés és visszacsatolás



Kapcsolatépítési lehetőség



A programban résztvevő és jól teljesítő gyakornokoknak lehetőségük nyílhat szerződés hosszabbítására /
végzésük után teljes állásra való jelentkezésre

Kíváncsi vagy, hol és kikkel dolgoznál együtt? Nézd meg videónkat!
Jelentkezés:
Amennyiben a fenti lehetőségek bármelyike felkeltette az érdeklődésedet, jelentkezz ide kattintva legfrissebb angol
nyelvű önéletrajzod feltöltésével.
További információkért és karrierlehetőségekért látogass el honlapunkra: www.morganstanley.com/campus

Interested in flexible working opportunities? Morgan Stanley empowers employees to have greater freedom of
choice through flexible working arrangements. Speak to our recruitment team to find out more.

