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Datový/obchodní analytik 
Staň se součástí švýcarské společnosti Swiss Life, která poskytuje komplexní 
finanční služby po celém světě více jak 160 let. Nabízíme pestrou práci v malém 
analytickém týmu na centrále společnosti v Praze nebo na pobočce v Olomouci. 
Hledáme do týmu pozitivního kolegu či kolegyni, který rozumí datům a ví co je 
Business Intelligence. Toho, kdo je kreativní, umí přinášet nová řešení a má chuť 
se učit. 

Na co se můžeš těšit? 
• práci s čísly, daty a databázemi 
• vytváření reportů pro vedení společnosti 
• navrhování změn do interního informačního systému 
• vyvíjení a zlepšování reportingů 
• podílení se na rozšiřování datových zdrojů 
• spolupráci s ostatními odděleními napříč společností 

Co čekáváme od Tebe? 
• analytické myšlení 
• znalost a práci s MS Excel 
• znalost relačních databází a jazyka SQL 
• schopnost samostatně si poradit s novým úkolem 
• chuť se učit 
• znalost Kebooly či jiného ETL 
• znalost GoodDat či jiného vizualizačního nástroje 
• znalost Pythonu, R, VBA výhodou 
• chuť pracovat, přemýšlet a zlepšovat se 

Co u nás získáš? 
• možnost pracovat ve společnosti ze skupiny Swiss Life 
• hlavní pracovní poměr 
• klasické benefity (dovolená navíc, sick days, cafeterie, lekce angličtiny, 13.plat, 

home office, mobilní telefon a notebook pro soukromé použití, pružná pracovní 
doba, aj.) 

• spolupráci se zkušenými kolegy a potenciál dalšího rozvoje 
• profesní příležitost 
• zaškolení a vzdělávání se v oboru 
• příjemné pracovní prostředí a přátelský kolektiv 
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• místo výkonu práce v Praze 8 u metra Florenc (Pobřežní 620) nebo v Olomouci 
(Horní lán 1310) 

• nástup dle dohody, ideálně co nejdříve 

Kontakt: Petr Vojík: 602204538 
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