Formularz Pracodawcy
Oferta stażu
w ramach Projektu „Kadry dla Gospodarki”
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
SpeedUp Iqbator sp. z o.o.
Nazwa Pracodawcy oferującego staż:

Obszar: proces weryfikacji projektów, proces inwestycyjny w
funduszu private equity venture capital

Cel i program stażu:

Celem stażu będzie pokazanie stażystom jak wygląda proces
weryfikacji projektów oraz proces inwestycyjny w funduszu
private equity venture capital. Na proces weryfikacji spółek,
które mogą ubiegać się o inwestycje funduszu obejmuje analizę
makrootoczenia spółki –potencjalnej inwestycji,
mikrootoczenia, wnętrza spółki jak i zależności panujące
miedzy tymi elementami.
Program stażu:
1. Podpisanie dodatkowych klauzul poufności
2. Wprowadzenie w kulturę organizacyjną funduszu
3. Szkolenie BHP
4. Przystąpienie do pracy z obowiązkami zbliżonymi do
obowiązków na stanowisku analityka biznesowego
funduszu.
5. Zakończenie stażu.
6. Otrzymanie informacji zwrotnej na temat wykonanej pracy.

Wymagania:

Kandydaci powinni posiadać:
 wykształcenie minimalnie średnie i status aktywnego
studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 umiejętność i teoretyczną wiedzę w sporządzaniu prognoz
i analiz ekonomicznych, finansowych i rynkowych - mile
widziane doświadczenie w tym zakresie
 bardzo dobra znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel,
 wysoko rozwinięte umiejętności analityczne, umiejętność
krytycznego myślenia i poszukiwania informacji,
 samodzielność
oraz
umiejętność
rozwiązywania
problemów i podejmowania decyzji,
 bardzo dobrej organizacji czasu pracy,
 biegłość w posługiwaniu się komputerem i korzystania z
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Obszary merytoryczne, z którymi
stażysta ma szansę się zapoznać:















Liczba stażystów, którą Pracodawca
może przyjąć:

pakietu Microsoft Office oraz aplikacji Google
biegła znajomość języka angielskiego,
Dużym atutem będzie zainteresowania rynkiem
startupowym i obecność na wydarzeniach startupowych
takich jak np. Startup Sprint czy Startup Weekend.

Analiza finansowa
Analiza SWOT
Analiza 5. Sił Portera
Macierz BCG
Analiza rynku
Modelowanie finansowe
Studium feasibility oraz prefeasibility
Techniki analizy oceny startupów, mikro i małych
przedsiębiorstw
Analiza strategiczna i finansowa, budowa modeli
finansowych (m.in. przepływów pieniężnych, prognoz,
optymalizacji źródeł finansowania)
Analiza i kalkulacja rentowności projektów inwestycyjnych
Udział w tworzeniu biznesplanów dla projektów
inwestycyjnych
Analiza efektywności finansowej oraz badanie ryzyka
ekonomicznego planowanych działań
Analizy ad hoc, przygotowywane dla potrzeb wewnętrznych

2 (dwie osoby)

Miejsce odbywania stażu (w tym miasto): Poznań, ul. Obornicka 330
Preferowane terminy staży:

Lipiec – wrzesień 2014 r.
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