Warszawa, dn. 08.10.2019

Zarządzający Funduszami
Zakres obowiązków:
•
•
•
•
•
•

zarządzanie funduszami inwestycyjnymi,
udział w tworzeniu polityki inwestycyjnej funduszy akcyjnych i obligacyjnych,
sporządzanie analiz finansowych i dokumentacji decyzji inwestycyjnych,
sporządzanie analiz makroekonomicznych,
rozwój nowych produktów inwestycyjnych i opracowywanie strategii inwestycyjnych,
kontrola zgodności zarządzanych portfeli funduszy ze strategia inwestycyjną.

Wymagania:
•
•
•
•
•
•
•
•

minimum kilkuletnie doświadczenie na stanowisku Zarządzającego lub Analityka w TFI, PTE lub biurze
maklerskim,
znajomość rynków akcji, obligacji skarbowych oraz obligacji korporacyjnych,
wysoki poziom zrozumienia procesów makroekonomicznych,
biegła znajomość programu Excel,
zdolności analityczne, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy,
rzetelność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki,
mile widziane: certyfikat CFA, licencja doradcy inwestycyjnego lub maklera papierów wartościowych,
dobra znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:
•
•
•
•

interesującą i stabilną pracę dającą możliwość stałego rozwoju zawodowego,
możliwość pozyskiwania wiedzy i kompetencji specjalistycznych poprzez udział w ciekawych projektach
inwestycyjnych,
przyjazną atmosferę w nowocześnie zarządzanej firmie,
atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do wykazywanej inicjatywy i osiąganych efektów pracy.

Kandydatów spełniających oczekiwania zainteresowanych podjęciem zatrudnienia zapraszamy do przesłania aplikacji
na adres: rekrutacja@eitfi.pl, podając w tytule wiadomości nazwę stanowiska. Jednocześnie zastrzegamy sobie
prawo, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Prosimy o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez EQUES Investment TFI
S.A. z siedzibą w Gdańsku moich danych osobowych zawartych w przekazanej dokumentacji rekrutacyjnej, w zakresie
wykraczającym poza dane wymagane na podstawie a rt. 22[1] Kodeksu pracy, w celu realizacji procesu rekrutacji,
prowadzonego na stanowisko Zarządzającego Funduszami, a w przypadku zawarcia umowy o pracę - także w związku z
zawarciem i wykonywaniem umowy o pracę.
Opcjonalnie:
Wyrażam także zgodę na zachowanie i późniejsze przetwarzanie przez EQUES Investment TFI S.A. z siedzibą w Gdańsku
moich danych osobowych zawartych w przekazanej dokumentacji rekrutacyjnej dla celów przyszłych rekrutacji na takie
samo lub podobne stanowisko.

