KANCELÁ Ř obchod, finance,
bankovnictví, pojišť ovnictví
Bavilo by vá s pracovat ve světě velkých financí, i když by nebyly vaše?
Má te své sešity a jiné písemnosti v pořá dku?
Doká žete v nich najít, co potřebujete?
Zvlá dá te jedná ní s lidmi? Má te slušné vystupová ní?
Je pro vá s bezproblé movou zá ležitostí něco někomu vyřídit,
někomu zatelefonovat, na něco se zeptat,
zjistit od někoho určité informace – i když je to cizí člověk?
Doká žete v sobě překousnout nepříjemné jedná ní někoho druhé ho,
aniž byste na něho „ vyletěli“ ?
Má te v plá nu jít na střední odbornou nebo na gymná zium,
případně potom na vysokou školu?

Pokud jste na vý še položené otázky odpově dě li ANO,
mohla by pro vás bý t vhodná právě oblast
OBCHOD, FINANCE, BANKOVNICTVÍ, POJIŠ ŤOVNICTVÍ.
Jste schopni a ochotni zvlá dat
zdlouhavá prohlíženía kontroly rů zných
seznamů a č ísel?
Myslíte si, že jste preciznía bezchybní
při prá ci s č ísly?
Je pro vá s přehlédnutídesetinné č á rky
nebo jedné nuly v dlouhém č ísle ně č ím
zcela výjimeč ným?

Doká žete souvisle a srozumitelně
formulovat, co si myslíte?
Je pro vá s potě šením domlouvat rů zné
obchů dky, výmě ny,
smlouvat o ceně apod?
Umíte lidi takzvaně „ukecat“?
Doká žete se alespoň trochu vžít
do myšlenídruhých?

Pro vás by se mohla hodit uplatně ní:
- ekonom expert - *)
- odborný ekonom - *)
- ekonom - *)
- bankovní expert - odborný bankovní pracovník bankovní pracovník
- pojišť ovací expert - odborný pojišť ovací pracovník - pojišť ovacípracovník
- odhadce pracovník stá tnísprá vy – sprá va daní

Pro vás by se mohla hodit uplatně ní:
- marketingový expert - odborný pracovník marketingu - pracovník marketingu - obchodník expert - odborný obchodník - obchodník *) … „ expert“ znamená VŠvzdělání
… .“specialista“ nebo „ odborný “… znamená vyš š íodborné vzdělání
název bez těchto přízvisek nebo jen „ pracovník“ označuje maturanta

Kde a jak se jednotliví pracovníci podílejí
na práci ve vámi vybranéoblasti?
odborný ekonom
nebo ekonom expert

PODNIKAJÍ CÍ FIRMA, SPOLEČ NOST
Ekonomika firmy.
Finančnírozpočet,
Kalkulace.
Cenová strategie.
Investičnístrategie.

Propagace zbožía služeb.
Uzavíráníobchodních smluv.
Prodej zbožía služeb.

(finanč ní analytik, rozpoč tář,
kalkulant-cenař, daňový
specialista, bilanč ní úč etní,
mzdový úč etní, finanč ní analytik)

pracovník marketingu
odborný pracovník
marketingu
marketingový expert

Vedeníúčetnictví.
Vý počet a odvádě nídaní
a dalš ích poplatků .

ekonom
(úč etní, fakturant, evident,
inventurník, pokladník)

BANKA

příp. investičnífond ,
makléřská firma aj.)

Politika banky (v oblasti
devizový ch a burzovních
obchodů , v oblasti úvě rů ,
úroků a investic apod.).

bankovní expert
(analytik finanč .trhu, metodik,
pracovník vý voje bank.produktů,
pracovník říení úvě rů atd.)

Propagace bankovních služeb.
Uzavíráníobchodních smluv.
Poskytováníúvěrů .
Vedeníklientský ch účtů .
Dalš íslužby klientů m.

Vedeníúčetnictví.
Vý počet a odváděnídanía
dalš ích poplatků .
Plně nípovinnostívzhledem
k centrálníbance

ekonom
(úč etní, pokladník atd.)

pojišťovací expert

POJIŠ Ť OVNA

(pojišťovací expert, matematik
pojistné ho, rizikový inžený r atd.)

Ekonomika pojiš ťovny.
Pojistná matematika.
Strategie služeb klientů m.
Investičnístrategie.

Propagace pojistný ch služeb.
Získávánípojiš tě nců .
Uzavíránípojistný ch smluv.
Evidence pojiš tě nců .
Likvidace pojistný ch případů .
Vedeníúčetnictví.
Vý počet a odvádě nídaní
a dalš ích poplatků .

ODHADCOVSTVÍ
AUDITORSKÁ FIRMA
FINANČ NÍ Ú Ř AD
(správa a kontrola daní)

(prověřováníúčetnictví)

odborný bankovní pracovník
bankovní pracovník
maklé ř

pojišťovací pracovník
odborný pojišťovací
pracovník
ekonom
(úč etní, pokladník atd.)

odhadce

(znalecké odhady cen)

ekonom expert - auditor
pracovník státní správy
(daňový správce, kontrolor)

Jaký je hlavní charakter činnosti?

Plánování,
navrhování
postupů

Provádění
rozborů
a analýz

Výpočty

Ukládání,
Vyřizování, Posuzování,
evidování,
zařizování, ohodnoco- Poradenství
dokumentodojednávání
vání
vání

pracovník marketingu
ekonom

odborný pracovník marketingu
obchodník
obchodník specialista
maklé ř

bankovní pracovník

odhadce

pojišťovací pracovník

auditor

odborný bankovní pracovník
odborný pojišťovací pracovník
bankovní expert
pojišťovací expert
ekonom expert
marketingový expert

marketingový expert
pracovník státní správy
(správa daní, daňová kontrola)

Nabízení

Jakévzdělání vede k jednotlivým uplatněním?

Dalš
í nutné
kursy a zkouš
ky

Š kolní vzdělání

ekonom expert
bankovní expert
marketingový expert

vysoká
š kola

obchodník expert
pojišťovací expert
Makléřská
zkouš ka.
makléř

VŠ ,
nejlépe ekonomického
nebo obchodního smě ru

maturita,
vyš š íš kola

odhadce
auditor

VOŠ ,
nejlépe ekonomického nebo obchodního smě ru

Auditorská
zkouš ka
odborný ekonom

Maturita,
nejlépe ekonomického nebo obchodního smě ru

odborný bankovní pracovník
odborný pracovník marketingu
obchodník specialista
odborný pojišťovací pracovník
ekonom
bankovní pracovník
pracovník marketingu
obchodník
pojišťovací pracovník
pracovník státní správy
- správce daní - daňový kontrolor Jestliže pro vý kon určitého povolání stačí určitý stupeň vzdě lání (např. maturita, VOŠ apod.), nejsou uvádě ny obory
vyš š ího stupně , i když jejich absolvovánísamozřejmě nenína š kodu.

