Start up finanční kariéry
V pátek 1.4.2016 se v sídle České asociace pro finanční řízení v Nuslích mládlo. A nejednalo se o „Apríl,“ ale sešli se
zde studenti vysokých škol s ekonomickým zaměřením, aby se zúčastnili diskusního setkání „Start up finanční
kariéry.“ Cíle měli jasné – chtěli se dozvědět:
důvody proč dělat finance,
praktické informace od lidí, co ve financích pracují,
jak se orientovat v záplavě názvů pozic týkajících se analýzy nebo řízení financí.

Setkání zahájila Olga Cechlová s příspěvkem Kudy vedou kariérní cesty v podnikových financích. Posluchači se
dozvěděli, že různé finanční pozice mají v ČR více než 340 názvů, a tedy těžká orientace „co je co“ je mezi studenty i
čerstvými absolventy na místě. Seznámili jsme se s názvy typových pozic, které CAFIN vytvořila v rámci jedné
z pracovních skupin. Olga nám také představila Typické kariérní cesty v podnikových financích, které jsou
znázorněny i na následujícím obrázku.
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Zajímavá byla také prezentace kariérních cest tří vybraných českých topmanagerů, na nichž jsme si ukázali, že kariéru
ve financích lze začít jak na pozici finančního analytika nebo controllera, tak na auditorských pozicích ve velké čtyřce.
V neposlední řadě byl představen Kompetenční profil finančních pozic a možnosti Testování kompetencí pomocí
Autodiagnostických testů. Otestovat své znalosti využili všichni účastníci; nejčastěji zvolené pozice byly finanční
analytik, finanční controller a finanční manažer.
Diskusi pak vyvolala prezentace Dity Chrastilové. Ta se zaměřila na předání zkušeností s tím, jak se na začátku
kariéry rozhodnout, kterým směrem se vydat, jaké očekávat požadavky nebo průběh výběrového řízení. Posluchače
zajímalo, na co si dát pozor při samotném pohovoru, jaké pracovní zkušenosti zařadit do CV nebo jak se postavit
k ošemetné otázce mateřství uchazeček o nové zaměstnání. Praktické rady zazněly i s ohledem na rozdílnost tzv.
generace X a generace Y. Dita studenty upozorňovala i na nebezpečí plynoucí z informací zveřejňovaných na
sociálních sítích.
Po krátké přestávce přišlo z úst Lenky Písařovicové na řadu zodpovězení otázky „Jak na tom budu platově, když se
vrhnu do financí?“ Odpovědi přišly velmi konkrétní, a to díky průzkumu „Platová studie 2015,“ kterou asociace
CAFIN provedla mezi téměř 600 respondenty. Zaměřili jsme se na situaci a trendy v odměňování finančních
pracovníků, na mzdovou úroveň, firemní benefity i sociální ukazatele, a to vše porovnali s výsledky průzkumu Platová
studie 2013.
Následovalo vystoupení Juraje Angeloviče na téma
Jak plynule přejít z VŠ do pracovního života a jak
pracovat na pozici podle svých představ s
podtitulem „Jak si stanovit a dosáhnout cíle své
finanční kariéry.“ Z jeho vystoupení čišel ryzí
entuziasmus. Společnost Grohe si může gratulovat,
že na pozici Junior Business Controller obsadili právě
jeho. Svěřil se, že nejen samotná práce ho musí bavit,
ale působení celé firmy, pro kterou pracuje, mu musí
dávat smysl. Poté je ochotný pracovat i více než 8
hodin denně. Je vidět, že ho práce baví, je rád za
komplexnější pozici s více úkoly. Jeho doporučení pro
výběr ideální pozice vyjadřují jeho oblíbené citáty:
„Jste průměrem pěti lidí, s nimiž trávíte nejvíc času„ a
„Choose your boss, not your job.“
Posledním příspěvkem nás k židlím přišpendlil Jiří Kuchyňa, finanční ředitel společnosti Hilti. Jeho poutavé vyprávění
o tom, Jak vypadá běžný den zkušeného finančního manažera, v posluchačích vyvolalo sem tam úsměv, ale také
obdiv. Pan Kuchyňa vyvrátil některé mýty – např. že člověk na pozici finančního ředitele musí pracovat od nevidím
do nevidím, s čísly vstává a usíná, nebo že nemá čas na rodinu. Za klíčovou pak náš host považuje komunikaci se
svým týmem.
Děkujeme všem zúčastněným i vystupujícím a těšíme se na další podobné diskusní setkání, které brzkým
absolventům napomůže v rozhodování, zda je pro ně kariéra ve financích to pravé.
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