PFR to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych
inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i wzrost gospodarczy kraju.
Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski. Stanowi centrum kompetencyjne w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, eksportu, spółek komunalnych i
samorządów. Rozwija systemy poręczeń i gwarancji mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Angażuje się w programy
służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań. Zarządza programami europejskimi i
dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej.

Specjalista w Biurze Nadzoru Właścicielskiego
Miejsce pracy: Warszawa, Polska
Nr ref.: BNW/267/2017
Termin zgłoszeń: 28 lutego 2017
Główne zadania:



sporządzanie dokumentacji korporacyjnej w zakresie nadzoru właścicielskiego realizowanego przez
Bank
(w tym wnioski do Zarządu Banku),
sporządzanie raportów/sprawozdań/prezentacji z zakresu nadzoru właścicielskiego na potrzeby Banku,
współpraca z przedstawicielami Banku w radach nadzorczych spółek,
reprezentowanie Banku na zgromadzeniach spółek, w których Bank posiada akcje/udziały.






Oczekujemy:




wykształcenia wyższego na kierunku: ekonomia, prawo, administracja,
co najmniej rocznego doświadczenia związanego z nadzorem właścicielskim/biurem zarządu.

Dodatkowo oczekujemy:






znajomości programów windows,
komunikatywności, umiejętności współpracy, samodzielności w działaniu,
znajomości języka angielskiego (mile widziane),
znajomości prawa handlowego i gospodarczego, funkcjonowania spółek i grup kapitałowych oraz zasad
nadzoru korporacyjnego,
znajomości zasad rachunkowości,
doświadczenia w przygotowywaniu dokumentów korporacyjnych (projektów uchwał, protokołów, wniosków do Zarządu),
umiejętności analitycznych umożliwiających pracę z dużą ilością danych liczbowych, analizę wskaźników
i trendów, wyciąganie wniosków, przygotowywanie komentarzy i rekomendacji,
umiejętności wyszukiwania i zbierania informacji oraz prezentowania wyników.






Oferujemy:







umowę o pracę na czas określony w związku z nieobecnością pracownika,
pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
pakiet prywatnej opieki medycznej,
Pracowniczy Program Emerytalny,
bogaty pakiet świadczeń z ZFŚS.

Dodatkowe informacje:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji za pomocą przycisku Aplikuj
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).”
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji
zapewniają poufność.

