
 

 

 

Pénzügyi Gyakornoki Program  

Tekintettel a COVID-19 (koronavírus) folyamatos terjedésére, minden interjút telefonon vagy 

virtuális kapcsolaton keresztül folytatunk a jelöltek és alkalmazottaink védelme érdekében. 

 

Kezdés: Folyamatos 

Időtartam: 20-30-40 órás munkavégzés, flexibilis beosztással 

Program hossza: 6-12 hónap (6 hónap után rotációs lehetőség más csapatokba)  

 

Amit ajánlunk: 

 6 hónap után rotációs lehetőség más csapatba  

 Folyamatos fejlődési és képzési lehetőségek 

 Kapcsolatépítési lehetőség 

 A programban résztvevő és jól teljesítő gyakornokoknak lehetőségük nyílhat szerződés 

hosszabbítására / végzésük után teljes állásra való jelentkezésre  

 Lehetőség a gyakornokság online elvégzésére 

 

A programról: 

A következő területekbe nyerhetsz betekintést a pénzügyi gyakornoki programunk keretei között: 

Institutional Securities Group, Wealth and Investment Management Finance, Financial Planning 

and Analysis és Global Corporate Controllers, Regulatory Reporting, Valuation Review Group és 

Treasury.  

 

Téged keresünk, ha: 

 Folyamatban lévő tanulmányaid vannak (B.Sc./M.Sc.) pénzügyi, számviteli, üzleti, 

közgazdasági vagy hasonló területen 

 Felhasználói szintű Excel tudással rendelkezel 

 Alapszintű számviteli ismereteid vannak (pénzügyi kimutatások, elhatárolások, költség 

allokáció, management reporting) 

 Ismered a pénzügyi termékeket (részvények, kötvények, derivatívák) 



 

 

 Legalább középszinten beszélsz angolul 

Kiválasztás folyamata: 

Három lépcsős, gyors kiválaszás. A telefonos interjúkat (HR, technikai) virtuális interjú követi. 

 

Jelentkezés: 

Amennyiben a fenti lehetőségek bármelyike felkeltette az érdeklődésedet, jelentkezz ide kattintva 

legfrissebb angol nyelvű önéletrajzod feltöltésével. 

 

Interested in flexible working opportunities? Morgan Stanley empowers employees to have greater freedom of choice 
through flexible working arrangements. Speak to our recruitment team to find out more. 

Morgan Stanley is an equal opportunities employer. We work to provide a supportive and inclusive environment 
where all individuals can maximize their full potential. Our skilled and creative workforce is comprised of individuals 
drawn from a broad cross section of the global communities in which we operate and who reflect a variety of 
backgrounds, talents, perspectives and experiences. Our strong commitment to a culture of inclusion is evident 
through our constant focus on recruiting, developing and advancing individuals based on their skills and talents. 

 

https://morganstanley.tal.net/vx/brand-0/candidate/so/pm/1/pl/1/opp/10158-2021-Finance-Off-Cycle-Internship-Budapest/en-GB

