ZVYŠUJEME
NAŠE KAPACITY
Analytik pre kvantitatívne modely.
Hľadáme kolegu/ kolegyňu, ktorého baví práca s dátami, ich analýza, štruktúra,
vytváranie modelov a stratégií a ktorý vhodne doplní náš dobre fungujúci tím odboru
predaja, obchodných analýz a stratégií. Vybraný kandidát získa prácu v stabilnej
spoločnosti so strategickým významom v oblasti energetiky.

Lokalita
Bratislava

Pracovný pomer
Plný úväzok

Termín nástupu
Dohodou

Ponúkaná mzda
Od 1 560 €*

*Základná mesačná mzda od 1 300 € a variabilná zložka mzdy 20 %. Suma základnej zložky mzdy je uvádzaná ako
minimálna. Jej skutočná výška závisí od vašich individuálnych schopností, skúseností, odbornej praxe a bude
predmetom vzájomnej dohody. Základná mesačná mzda môže byť upravená po zhodnotení výkonnosti.

Čo bude vašou hlavnou náplňou práce?
• Black-Scholes opčné modely – výpočet hodnoty ponúkaných skladovacích produktov.
• Ekonometrické modely dopytu a ponuky zemného plynu, ropy, elektriny – vývoj a tvorba
predikcií.
• Zabezpečovanie analytickej činnosti v súlade s potrebami odboru predaja, obchodných
analýz a stratégií a potrebami spoločnosti.
• Monitorovanie referenčných cien, analýza konkurencie s cieľom zabezpečiť
konkurencieschopnú cenotvorbu.
• Identifikácia trhového potenciálu pre nové obchodné aktivity.
• Nastavovanie modelárskej metodiky a príprava modelovej dokumentácie.
• Vytváranie kvantitatívnych modelov fyzikálno-matematickým analýzami alebo
experimentálnou identifikáciou v závislosti od účelu modelu.
• Vytváranie modelových predikcií správania sa trhu s plynom a modelových predikcií
správania sa zákazníkov.
• Vypracovávanie komentárov k výsledkom modelov a analýz.
• Vytváranie ad-hoc analýz a dátových reportov v súlade s potrebami odboru, vedenia
spoločnosti a akcionárov.
• Spolupráca pri príprave a implementácii obchodnej stratégie spoločnosti.
• Identifikovanie nových príležitostí pre zlepšovanie procesov.

Požiadavky na kandidáta
Vzdelanie: Vysokoškolské II. stupňa
Zameranie/ odbor: Ideálne aplikovaná matematika, matematická štatistika, prípadne
ekonómia

Ďalšie požiadavky
• Aktívna znalosť AJ (úroveň B2)
Doplníte naše kruhy práve vy, alebo poznáte vhodného kandidáta? V prípade záujmu o ďalšie informácie kontaktujte:
Ida Nosková, tel.: +421 905 581 382, email: ida.noskova@nafta.sk. Písomnú žiadosť, prosím, doručte na oddelenie ĽZ. Viac
informácií o momentálne obsadzovaných pracovných miestach nájdete na intranete spoločnosti, na našom webe
alebo portáli profesia.sk.
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Ovládanie práce s PC (Excel, Word, Internet)
Skúsenosti s prácou v SQL, Matlab - výhodou
Prax na dátovo-analytickej pozícii - výhodou
Uvítame skúsenosti v ekonometrii, aplikovanej matematike, štatistike a analytike
Tvorivosť, iniciatívnosť a odvaha predkladať vlastné názory a vízie
Samostatnosť, ale i schopnosť pracovať v tíme a zdieľať vedomosti a nápady s kolegami
Ochota učiť sa nové veci
Vodičské oprávnenie skupina B

Pozrite si výhody a benefity pre našich zamestnancov. Viac informácií
o spoločnosti NAFTA nájdete na webovej stránke a Linked In.

Doplníte naše kruhy práve vy, alebo poznáte vhodného kandidáta? V prípade záujmu o ďalšie informácie kontaktujte:
Ida Nosková, tel.: +421 905 581 382, email: ida.noskova@nafta.sk. Písomnú žiadosť, prosím, doručte na oddelenie ĽZ. Viac
informácií o momentálne obsadzovaných pracovných miestach nájdete na intranete spoločnosti, na našom webe
alebo portáli profesia.sk.

