PFR to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych
inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i wzrost gospodarczy kraju.
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. to spółka Skarbu Państwa o ugruntowanej pozycji na rynku. W okresie
transformacji uratowaliśmy tysiące miejsc pracy unowocześniając duże i średnie przedsiębiorstwa. Dziś jesteśmy
dynamiczną firmą, która zajmuje się innowacjami, restrukturyzacją i inwestycjami. Mamy bogaty portfel spółek,
zarządzamy dwiema specjalnymi strefami ekonomicznymi.
Różnorodność projektów, jakimi się zajmujemy sprawia, że praca u nas to wyjątkowe wyzwanie. Zapewniamy
możliwość rozwoju zawodowego w gronie profesjonalistów i ekspertów. Gwarantujemy umowę o pracę oraz
stabilne warunki zatrudnienia.

ANALITYK INWESTYCYJNY
Miejsce pracy: Warszawa, Polska
Nr ref.: BIK/02/2017
Termin zgłoszeń: 21.02.2017
Główne zadania:
Szukamy pracownika, który swoją codzienną pracą wesprze menedżera inwestycyjnego i w ramach dwuosobowego zespołu (menedżer nadzorujący pracę zespołu + analityk) będzie realizował zadania i odpowiedzialności
związane z opieką nad procesem inwestycyjnym w zakresie pozyskiwania, przetwarzania i analizy danych. Do zadań analityka inwestycyjnego w szczególności należeć będzie:







ocena i analiza projektów inwestycyjnych
opracowywanie analiz ekonomicznych i rekomendacji dla przyszłych i trwających projektów inwestycyjnych (w tym, także analiza przygotowanych przez spółki modeli finansowych lub ich tworzenie)
bieżący monitoring rynku, otoczenia biznesowego i działania inwestycji
przygotowywanie raportów dotyczących spółek portfelowych
wprowadzenie, doskonalenie narzędzi i metodyk umożliwiających realizacje wyznaczonych zadań
codzienna bieżąca współpraca z menedżerem inwestycyjnym

Oczekujemy:

wykształcenie wyższe ekonomiczne lub z obszaru statystki/matematyki

minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze analizy finansowej, biznesowej, bankowości
inwestycyjnej

znajomość makroekonomii, mikroekonomii, analizy technicznej, zasad wyceny akcji/obligacji, zasad wyceny opcji, a także statystyki i sprawozdawczości finansowej, zagadnień rachunkowości finansowej i zarządczej oraz wyceny przedsiębiorstw

bardzo dobra znajomość programu Excel i PowerPoint

umiejętność modelowania finansowego i oceny projektów inwestycyjnych

umiejętność czytelnego prezentowania danych, formułowania wniosków i rekomendacji na temat
inwestycji, prognozowania finansowego i budżetowania

umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia

zdolności organizacyjne i samodzielność

umiejętność pracy pod presją czasu
Oferujemy:

dużo pracy w ramach ciekawych i rozwojowych projektów

pracę w dynamicznej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku

prywatną opiekę medyczną i dofinansowanie do pracowniczej karty sportowej

pracę w nowocześnie zaprojektowanym biurze w dogodniej lokalizacji w centrum miasta
Dodatkowe informacje:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny oraz CV) na adres rekrutacja@arp.pl
podając w temacie numer referencyjny i nazwę stanowiska.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. 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.

