Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania
Funduszami Aktywów Niepublicznych
Zakres obowiązków:
•
•
•
•
•
•
•
•

sprawowanie nadzoru nad sposobem zarządzania portfelami inwestycyjnymi Funduszy Aktywów Niepublicznych
przez zewnętrznych zarządzających,
ocena sytuacji finansowej i pozycji gospodarczej zewnętrznego zarządzającego,
podejmowanie współpracy z nowymi partnerami biznesowymi Towarzystwa,
przygotowywanie analiz i ocena koncepcji nowych projektów inwestycyjnych,
opracowywanie prognoz przepływów pieniężnych,
wdrażanie strategii inwestowania na bazie szczegółowych analiz,
przygotowywanie propozycji decyzji inwestycyjnych zgodnie z przyjętą strategią i polityką inwestowania,
weryfikowanie dokumentacji transakcyjnej.

Wymagania:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

doświadczenie w pracy w bankowości inwestycyjnej, firmie konsultingowej, domu maklerskim, private equity
lub TFI,
bardzo dobra znajomość zasad funkcjonowania funduszy inwestycyjnych,
znajomość oceny projektów inwestycyjnych, zasad rachunkowości oraz analizy finansowej przedsiębiorstw;
biegła znajomość MS Excel oraz modelowania finansowego,
zdolności analityczne, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy,
umiejętność pracy pod presją czasu i jednoczesnego prowadzenia wielu projektów,
rzetelność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki,
wyższe wykształcenie (preferowane ekonomiczne lub prawnicze),
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. 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 art. 22[1] Kodeksu pracy, w celu realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego na stanowisko Zastępca Dyrektora
Departamentu Zarządzania Funduszami Aktywów Niepublicznych , 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.

