
 

 

A kolozsvári székhelyű, nemzetközi tranzakciós és üzleti tanácsadással foglalkozó Saxum Corporate Finance az 

alábbi kulcspozícióba keres munkatársat: 

 

MANAGEMENT CONSULTANT – CAPITAL & DEBT ADVISORY SERVICES 

 

Rólunk 

A Saxum Corporate Finance független, vállalati szektorban tevékenykedő befektetési és üzleti tanácsadó, mely a lokális 

jelenlét mellett elsősorban a közép- és kelet-európai piacokra fókuszál. A nemzetközi CFI (Corporate Finance International) 

hálózat romániai tagjaként a világ 23 országában rendelkezünk képviselettel, hozzáférést nyerve a CFI globális tanácsadói 

hálózathoz és több, határokon átnyúló befektetési, illetve forrás-bevonási lehetőséghez. 

Hisszük, hogy a külföldi tőke helyi vállalatokba történő bevonásának, valamint a helyi vállalatok külföldi terjeszkedésének 

támogatásával tartósan és számottevően tudunk hozzájárulni régiónk gazdaságának fejlődéséhez. 

Szakmai hátterünk méltó alapot adhat arra, hogy Közép-Kelet Európa egyik legelismertebb szereplője legyünk a 

vállalatfelvásárlási, vállalatértékesítési, tőkebevonási szolgáltatásokat (M&A) nyújtó tanácsadói piacnak a romániai 

vállalatokra irányuló és a romániai vállalatok által kezdeményezett tranzakciók tekintetében. Bővebb információt 

vállalatunkról megújult weboldalunkon talál: www.thecfigroup.com. 

 

Főbb feladatkörök: 

• Forrásbevonási és finanszírozás szervezési projektek vezetése, 1-3 elemző munkájának napi szintű koordinációján 

keresztül 

• Ügyfeleink finanszírozási igényeihez igazított optimális finanszírozási struktúrára vonatkozó szakmai tanácsadás 

• Rendszerszintű finanszírozó- és ügyfél oldali kommunikáció 

• A projektben érintett és résztvevő esetleges további stakeholderek koordinációjának zökkenőmentes ellátása 

• Projektmenedzsment eszközök kialakítása és ezek folyamatos karbantartása: projekt tábla szerkesztése, függőségi 

rendszerek feltérképezése, kapcsolódó kockázatok enyhítése, részfeladatok megvalósítására vonatkozó akciótervek 

kidolgozása 

 

Elvárások: 

• Kereskedelmi bankban szerzett 1-5 éves tapasztalat, kapcsolatmenedzser (Relationship Manager), hitel ügyintéző, (Credit 

Administrator) hitel elemző (Loan Analyst) vagy hasonló munkakörökben. 

• A vállalati pénzügyi beszámolók (Eredménykimutatás – Mérleg – Cash flow kimutatás) közötti összefüggésrendszer 

kiváló ismerete 

• Stratégiai gondolkodás és kiváló kommunikációs- és szervező képesség 

• Erős alkalmazkodó képesség 

• Felsőszintű angol és román nyelvtudás 

 

Amit kínálunk: 

• Szakmai kihívást és fejlődési lehetőséget jelentő változatos munka 

• Karrierlehetőség egy dinamikusan növekvő, nemzetközi környezetben 

• Fiatalos, támogató csapat, jó hangulatú munkahelyi légkör 

• Fejlődő és innovatív vállalati háttér 

 

 

 

Önéletrajzodat várjuk az office@saxumcf.ro emailcímre! 

Jelentkezési határidő: folyamatos. 

http://www.thecfigroup.com/

