
NASTARTUJTE 
SVOU KARIÉRU

PRESTIŽ KARIÉRAVZDĚLÁVÁNÍ

BENEFITY

 UZNÁNÍ

ZÁZEMÍ

LEADERSHIP ODBORNOST

VEDENÍ

NEZÁVISLOST SVOBODA UŽITKY



CO V ŽIVOTĚ
NECHCETE

DLUHY A ÚVĚRY
STRACH Z BUDOUCNOSTI

SPOLÉHAT NA STÁT
SPOŘIT A PRODĚLÁVAT

ČEKAT NA DŮCHOD
ZÁVISLOST NA PODPOŘE NEBO NA RODIČÍCH

NEMÍT KDE BYDLET
VŠECHNO ODVÉST STÁTU

ZÁKLADNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČI
BÝT BEZ PENĚZ

MÍT ŠPATNOU PRÁCI
NEMÍT ČAS

BÝT JEN DOMA
VÍCE STAROSTÍ NEŽ RADOSTÍ

BÝT BEZ PERSPEKTIVY A STAGNOVAT
MNOHO DALŠÍHO



ŽÍT ŠŤASTNÝ ŽIVOT
BÝT ZDRAVÝ

MÍT PERSPEKTIVNÍ PROFESI
NA VŠECHNO SI VYDĚLAT

SPOKOJENOU RODINU
SEBERALIZOVAT SE

MÍT ČAS NA ZÁBAVU
MÍT KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ

CESTOVAT
VYBUDOVAT SI MAJETEK

DOSTATEK PENĚZ
PRAVIDELNOU RENTU

MNOHO DALŠÍHO

CO V ŽIVOTĚ
CHCETE



Pracovní smlouva s výpovědní lhůtou 2 měsíce
Pevná pracovní doba 8h a přesčasy
Omezený příjem podle pracovní smlouvy
Omezený počet dní dovolené
Omezená kariéra
Placená minimální nemocenská
Čekat na důchod
Úkoly mi dává firma nebo nadřízený
50% hrubého příjmu odvedu státu
Minimální odstupné
Průměrný příjem 26.000 Kč / měsíčně / od počátku

ZAMĚSTNÁNÍ:

JAK CHCI
VYDĚLÁVAT?



Živnostenské oprávnění, vlastní firma
Pracovní dobu si určuji sám
Příjem podle výkonu a výsledků
Časově neomezená dovolená
O výši nemocenské rozhoduji sám
Do důchodu dříve
Úkoly si plánuji sám a rozdávám je
Státu odvedu to co chci já
Pravidelná renta od dvou let podnikání
Neomezená kariéra a příjem
Obrat firmy 1.200.000 Kč  / ročně /  od 2 let podnikání

PODNIKÁNÍ:

JAK CHCI
VYDĚLÁVAT?



Mít vlastní vizi
Objevit svůj vlastní potenciál
Vytvořit si vlastní podnikatelský záměr
Vybudovat vlastní firmu
Vytvořit si odbyt služby
Odborné znalosti
Obchodní dovednosti
Manažerské dovednosti
Prezentační dovednosti
Vytvořit vlastní zázemí firmy
Orientovat se v legislativních záležitostech

PODNIKAT V OBLASTI FINANČNÍCH SLUŽEB

CO VÁS 
NAUČÍME?



VAŠE 
KARIÉRA

FINANCIAL TRAINEE

FINANCIAL CONSULTANT

FINANCIAL ADVISOR

FINANCIAL MANAGER

Pozice má 3 stupně a je přípravná. Spolupracovník je v tréninku. Učí
se obchodním dovednostem, komunikovat s klienty a partnery.
Získává odborné znalosti o produktech. Průměrný měsíční obrat je
20.000,-Kč.

Spolupracovník pracuje s obchodním týmem o 3-6 lidech. Jedná s
klienty, registruje nové spolupracovníky a pomáhá jim v tréninku i v
praxi. Průměrný měsíční příjem je 30.000,-Kč.

Vedoucí spolupracovník rozšiřuje a vede obchodní týmy.
Organizuje pro spolupracovníky obchodní a odborné vzdělávání.
Průměrný měsíční příjem je 90.000,-Kč.

Pozice má 4 stupně. Řídící spolupracovník pomáhá rozvíjet,
vzdělávat a organizovat obchodní síť. Určuje strategii, rozšiřuje
nová obchodní místa. Průměrný měsíční příjem je 180.000,-Kč.



FINANCIAL
TREINEE

POPIS
Pozice má 3 kariérní stupně (R1, R2, R3) a je přípravná.
Spolupracovník je v tréninku. Učí se základním odborným i
obchodním dovednostem. Seznamuje se s produkty, učí se
komunikovat s klienty a partnery. Seznamuje se s pracovními
nástroji. Pravidelně se vzdělává a konzultuje. Získané znalosti a
dovednosti zavádí do praxe. Tím získává zkušenosti a výdělek.
Pravidelně plánuje svůj čas a činnosti.

POŽADAVKY
Pozitivní přístup k životu i práci, morální a trestní bezúhonnost,
odpovědnost k úkolům, umění komunikovat a vyřizovat telefonáty,
písemnosti, emaily. SŠ vzdělání s maturitou. Konzervativní image
business nebo busines casual. Ovládání PC, smysl pro detail a
pořádek, řidičské oprávnění B, flexibilita a ochota přijímat změny,
chuť se učit a vzdělávat, příjemné vystupování, trpělivost,
důslednost a soustředění se na práci.

PODMÍNKY
Práce na ŽL. Smlouva o obchodním zastoupení. Pracovní zázemí
kanceláře. Minimálně 3h/denně práce na úkolech. Benefity
partnerských společností. Odměna dle kariérového plánu,
průměrně 20.000,-Kč / měsíčně.



FINANCIAL
CONSULTANT

POPIS
Spolupracovník rozšiřuje a pracuje s obchodním týmem o 3-6
lidech. Zajišťuje obchodní příležitosti a nové akvizice. Jedná s
klienty, pomáhá novým spolupracovníkům v tréninku i v praxi. Školí
nové spolupracovníky v odborných i obchodních dovednostech.
Předává vlastní zkušenosti. Učí se být leaderem.

POŽADAVKY
Pozitivní přístup k životu i práci, morální a trestní bezúhonnost,
odpovědnost k úkolům, umění komunikovat a vyřizovat telefonáty,
písemnosti, emaily. SŠ vzdělání s maturitou. Konzervativní image
business nebo busines casual. Ovládání PC, smysl pro detail a
pořádek, řidičské oprávnění B, flexibilita a ochota přijímat změny,
chuť se učit a vzdělávat, příjemné vystupování, trpělivost,
důslednost a soustředění se na práci.

PODMÍNKY
Práce na ŽL. Smlouva o obchodním zastoupení. Pracovní zázemí
kanceláře. Minimálně 6h/denně práce. Benefity partnerských
společností. Odměna dle kariérového plánu, průměrně 30.000,-Kč /
měsíčně.



FINANCIAL
ADVISOR

POPIS
Vedoucí spolupracovník rozšiřuje a vede obchodní týmy.
Organizuje pro spolupracovníky vzdělávání. Zajišťuje obchodní
příležitosti a nové akvizice. Jedná s klienty, pomáhá novým
spolupracovníkům v tréninku i v praxi. Školí nové spolupracovníky v
odborných i obchodních dovednostech. Předává vlastní zkušenosti.
Pracuje na svém osobním růstu. Je leaderem.

POŽADAVKY
Pozitivní přístup k životu i práci, morální a trestní bezúhonnost,
odpovědnost k úkolům, umění komunikovat a vyřizovat telefonáty,
písemnosti, emaily. SŠ vzdělání s maturitou. Konzervativní image
business nebo busines casual. Ovládání PC, smysl pro detail a
pořádek, řidičské oprávnění B, flexibilita a ochota přijímat změny,
chuť se učit a vzdělávat, příjemné vystupování, trpělivost,
důslednost a soustředění se na práci.

PODMÍNKY
Práce na ŽL. Smlouva o obchodním zastoupení. Pracovní zázemí
kanceláře. Minimálně 6h/denně práce. Benefity partnerských
společností. Odměna dle kariérového plánu, průměrně 90.000,-Kč 
 / měsíčně.



FINANCIAL
MANAGER

POPIS
Pozice má 4 kariérní stupně (BD, RD, LD, SLD). Řídící
spolupracovník pomáhá rozvíjet, vzdělávat a organizovat obchodní
síť. Určuje strategii, rozšiřuje nová obchodní místa. Organizuje pro
spolupracovníky vzdělávání. Předává vedoucím vlastní zkušenosti s
vedením týmu. Pracuje na svém osobním růstu. Je vzorem a
leaderem.

POŽADAVKY
Pozitivní přístup k životu i práci, morální a trestní bezúhonnost,
odpovědnost k úkolům, umí komunikovat. SŠ vzdělání s maturitou.
Konzervativní image business nebo busines casual. Ovládání PC,
smysl pro detail a pořádek, řidičské oprávnění B, flexibilita a ochota
přijímat změny, chuť se učit, vzdělávat a vést lidi. Příjemné
vystupování, trpělivost, empatie, důslednost a soustředění se na
práci.

PODMÍNKY
Práce na ŽL. Smlouva o obchodním zastoupení. Pracovní zázemí
kanceláře. Minimálně 6h/denně práce. Benefity partnerských
společností. Odměna dle kariérového plánu, průměrně 180.000,-Kč
/ měsíčně.



ASISTENT /
ASISTENTKA

POPIS
Pracuje na administrativních a back office úkolech. Má stálé
pracovní místo. Telefonuje, píše emaily, domlouvá termíny  jednání,
vyřizuje poštu, skenuje a kopíruje smluvní dokumentaci, vede
databázi a složky klientů, připravuje občerstvení pro jednání s
klienty, přijímá úkoly od vedoucího. Eviduje a zpracovává všechny
úkoly v systému. Komunikuje s partnerskými společnostmi.
Zajišťuje chod kanceláře. Ke splněným úkolům přiřazuje oceněné
štítky, na základě kterých, se odvíjí měsíční odměna.

POŽADAVKY
Pozitivní přístup k životu i práci, morální a trestní bezúhonnost,
odpovědnost k úkolům, umění komunikovat a vyřizovat telefonáty,
písemnosti, emaily. SŠ vzdělání s maturitou. Konzervativní image
business nebo busines casual. Perfektní ovládání PC, Google
nástrojů, psaní všemi 10, smysl pro detail a pořádek, řidičské
oprávnění B, flexibilita a ochota přijímat změny, chuť se učit a
vzdělávat, příjemné vystupování, trpělivost, důslednost a
soustředění se na práci.

PODMÍNKY
Práce na ŽL nebo DPP. Firemní PC a telefon. Pracovní zázemí
kanceláře. Minimálně 5h/denně práce na úkolech. Benefity
partnerských společností. Odměna dle štítků, průměrně 14.000,-Kč
/ měsíčně.



PRÁCE 
PRO VÁS  

Pečovat o majetek a peníze, je součást našeho
života. Práce a vzdělání v tomto oboru je
příležitost rozšířit si obzory, budovat kariéru,
vydělávat zajímavé peníze a pomáhat lidem.

Nabízíme:
Prestižní povolání
Nadprůměrný výdělek
Kariéru
Vzdělávání
Zázemí
Benefity
Flexibilní pracovní dobu

Požadujeme:
Image
Pozitivní přístup
Spolehlivost
Ochotu vzdělávat se
Pracovitost
Bezúhonnost
SŠ/VŠ vzdělání



PRÁCE 
PRO STUDENTY  

Ve spolupráci s vysokou školou jsme pro Vás
připravili možnost pracovního uplatnění a
získání potřebné praxe během a po ukončení
studia v oborech management a finance.

Nabízíme:
Prestižní povolání
Nadprůměrný výdělek
Kariéru
Vzdělávání
Zázemí
Benefity
Flexibilní pracovní dobu

Požadujeme:
Image
Pozitivní přístup
Spolehlivost
Ochotu vzdělávat se
Pracovitost
Bezúhonnost
SŠ/VŠ vzdělání



MAJETKOVÉ
PORADENSTVÍ

CO DĚLÁME?

PROČ S NÁMI?

JAK TO DĚLÁME?

Poskytujeme objektivní majetkové poradenství. Pomáháme se
správou peněz, smluv a majetku. Šetříme čas a peníze.
Zprostředkováváme všechna pojištění, spoření, investice, úvěry,
penzijní spoření, běžné a spořící účty, investiční fondy,
refinancování. Pomáháme se změnami a aktualizací smluv, s
hlášením pojistných událostí. Pravidelně pracujeme na tvorbě a
ochraně majetku a na tom, aby peníze dělali další peníze.

Společnost OVB Holding je lídrem na evropském finančním trhu.
Působíme v 15 zemích Evropy. Poskytujeme služby více jak 3
milionům klientů. Spolupracujeme s více jak 100 produktovými
partnery. Máme zázemí a tým zkušených poradců s praxí. Firemní
vzdělávání  a kariéra garantuje zajímavé ohodnocení.

Společně s klientem uděláme analýzu jeho potřeb, přání, snů,
možností, majetku, toků peněz a stávajících smluv. Navrhneme plán
a konkrétní řešení, jak dosáhnout cílů. Přizpůsobíme tomu peníze a
smlouvy. Po odsouhlasení vše realizujeme a poskytujeme kompletní
smluvní servis. Minimálně jednou za 6 měsíců provedeme revizi
plánu a zapracujeme případné změny. Diskrétnost, individuální
přístup pravidelná komunikace jsou pro nás samozřejmostí.



OVB BRNO
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TĚŠÍME SE NA 
 SPOLUPRÁCI

 

DAVID MÜHLHANDL
725 562 509

david@muhlhandl.cz

INVESTICE 
DO VĚDĚNÍ NESOU

NEJVYŠŠÍ ÚROK


