W związku z rozwojem nowego obszaru działalności poszukujemy osób na stanowisko:

Specjalista ds. Wyceny Funduszy
Miejsce pracy: Warszawa
Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie za prowadzenie zagadnień księgowych funduszy.
Zakres zadań:







Prowadzenie księgowości dobrowolnych funduszy emerytalnych i funduszy inwestycyjnych
Pozyskiwanie cen do wyceny instrumentów finansowych
Badanie limitów inwestycyjnych funduszy
Przygotowywanie codziennych i okresowych raportów, sprawozdań (KNF, NBP), deklaracji i zestawień
Współpraca z podmiotami zewnętrznymi (m.in. Towarzystwami, Depozytariuszami)
Obsługa wykorzystywanych systemów elektronicznych i obsługa biurowa

Szukamy osób:









z co najmniej dwuletnim doświadczeniem na podobnym stanowisku
odpowiedzialnych, zaangażowanych i posiadających umiejętność pracy w zespole
ze znajomością instrumentów rynku kapitałowego oraz regulacji prawnych dotyczących wyceny
funduszy (ustaw o funduszach emerytalnych i funduszach inwestycyjnych)
z umiejętnością tworzenia modeli instrumentów finansowych, potrafiących wyznaczyć rynek wyceny
z praktyczną znajomością Bloomberga
z bardzo dobrą znajomością MS Excel (mile widziana znajomość VBA i SQL)
zorientowanych na cele, lubiących pracę projektową, wdrożeniową
ukierunkowanych na nowoczesne technologie i ich wykorzystanie w codziennej pracy

W zamian oferujemy:






stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
możliwość rozwoju, doskonalenia i udział w unikatowym projekcie
dobrą atmosferę i przyjazne relacje
elastyczne godziny pracy
atrakcyjny pakiet socjalny, w tym opieka medyczna, karta sportowa, ubezpieczenie na życie

Zgłoszenia, wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji prosimy
kierować na adres kadry@pekao-fs.com.pl.
Zgłoszenia niezawierające zgody na przetwarzanie danych nie będą rozpatrywane.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane zgłoszenia.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
DLA POTRZEB PROCESU REKRUTACJI
w: Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Niniejszym, mając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pekao Financial Services Sp. z o.o. z siedzibą ul.
Postępu 21, 02-676 Warszawa, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV dla celów przeprowadzenia
procesu rekrutacyjnego, jak również w okresie następnych 6 miesięcy na potrzeby procesów rekrutacyjnych
odbywających się w spółce Pekao Financial Services Sp. z o.o.
Powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych dla celów przeprowadzenia, procesu rekrutacji
a w przypadku pozytywnego jej wyniku sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, w takiej samej formie jak jej wyrażenie, przy czym
dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w spółce Pekao Financial Services Sp. z o.o. jest możliwy poprzez
email:
iod@pekao-fs.com.pl
3. Podane dane osobowe będą przechowywane w okresie 6 miesięcy dla celów rekrutacyjnych.
4. Przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przez mnie danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji
przed podjęciem zatrudnienia.

…………………………
podpis

