Evli Pankin Trainee-ohjelman haku käynnissä
Oletko vastavalmistunut tai opintojesi loppusuoralla? Haluatko saada arvokasta ja laaja-alaista
työkokemusta investointipankkialan asiantuntijatehtävistä? Tarjoamme tilaisuuden työskennellä 2-3 eri
asiantuntijatehtävässä pääliiketoiminnoissa tai 1-2 eri asiantuntijatehtävässä konsernitoiminnoissa.
Pääliiketoiminnot (3-5 harjoittelupaikkaa)
•
•
•
•

salkunhoitaja
analyytikko
meklari
myynnin tukitehtävät

Konsernitoiminnot (2 harjoittelupaikkaa)
•
•
•

IT
Riskienvalvonta
Treasury

Trainee-ohjelman tavoitteena on löytää Evlille innokkaita opiskelijoita, jotka voivat tuoda innovatiivisuutta ja
uusia näkökulmia. Kiinnitämme suurta huomiota sinun ominaisuuksiin ja taitoihin, sillä tavoitteenamme on
palkata joukkoomme yksi tai useampi motivoitunut tulevaisuuden huippuosaaja joko heti ohjelman jälkeen tai
myöhemmin opintojen päätyttyä. Harjoitteluajalta maksetaan palkkaa.
Hakuaika: 19.1.2018 asti
Harjoitteluaika: 14.5. - 31.8.2018
Oletko Evlin seuraava trainee?
Etsimme sinua, joka olet vastavalmistunut tai korkeakouluopintojesi loppusuoralla. Pääaineenasi on rahoitus,
kansantaloustiede, laskentatoimi, matematiikka tai tuotantotalous. Osassa tehtävistä edellytämme, että
rahoitus on ollut vähintään sivuaineena. Lisäksi arvostamme erinomaisia tietoteknisiä taitoja ja hyvää
opintomenestystä. IT-tehtävissä, jossa yksi harjoittelija on koko harjoitteluajan, edellytämme ICT-alan
koulutusta. Kansainvälisessä ympäristössä kommunikoit erinomaisesti englannin kielellä. Lisäksi odotamme
sinulta:
•
•
•
•

aitoa kiinnostusta sijoittamisesta ja rahoitus-markkinoista
analyyttistä ajattelua ja luovuutta
hyviä sosiaalisia taitoja ja asiakaspalveluhenkisyyttä
jatkuvan kehittymisen asennetta ja positiivista sekä oma-aloitteista asennetta.

Hakeminen
Tartu tilaisuuteen, hanki kokemusta ja luo tulevaisuuttasi huippuammattilaisten kanssa. Lähetä hakemus, CV
ja opintorekisteriote 19.1.2018 mennessä www.evli.com Ura Evlissä -sivun kautta.
Jos sinulla on kysymyksiä Trainee-ohjelmasta, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä: HR-tiimi, Anne Juvonen,
p. (09) 4766 9238, Marita Huuskonen, p. (09) 4766 9570, hr@evli.com.

Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan
varallisuuttaan. Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita,
vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, sijoitustutkimusta, kannustinjärjestelmien hallinnointia ja yritysjärjestelypalveluita. Yhtiö
tarjoaa myös asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Evli on Suomen parhaaksi arvioitu ja suosituin
yhteisövarainhoitaja*. Yhtiön palveluksessa työskentelee yli 200 henkilöä modernissa toimitiloissa Helsingin ydin
keskustassa. Evli Pankki Oyj:n B-osake on listattu Nasdaq Helsingissä. www.evli.com
* TNS Sifo Prospera External Asset Management 2017 Finland, SFR Scandinavian Financial Research Institutional
Investment Services, Finland 2017 (jaettu ensimmäinen sija).

