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.

MENEDŻER INWESTYCYJNY
Miejsce pracy: Warszawa, Polska
Nr ref.: 01/2017
Termin zgłoszeń: 21.02.2017
Główne zadania:
Szukamy pracownika, który - we wsparciu wyznaczonego w analityka inwestycyjnego - będzie odpowiedzialny za
kompleksową realizację powierzonych swojemu zespołowi (menedżer + analityk) projektów inwestycyjnych, w tym w szczególności za:




prowadzenie i koordynację projektów inwestycyjnych na wszystkich etapach realizacji (od analizy i
oceny projektów, poprzez nadzorowanie opracowania, negocjowania i realizację strategii inwestycyjnej
spółki, do wyjścia z inwestycji)
pełny i aktywny nadzór właścicielski nad wyznaczonymi spółkami (wraz z elementami doradztwa)
prace w ramach przygotowywania i realizacji strategii inwestycyjnej ARP S.A.

Do zadań menedżera inwestycyjnego należeć będzie także bieżąca współpraca z wyznaczonym analitykiem
inwestycyjnym, a także zlecanie mu zadań i obowiązków w ramach realizowanych projektów.
Oczekujemy:

wykształcenie wyższe ekonomiczne lub pokrewne

minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze analizy finansowej, biznesowej, bankowości inwestycyjnej (preferowany obszar sektora PE/VC)

bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu finansów, w szczególności analizy finansowej i
oceny projektów inwestycyjnych oraz doświadczenie zawodowe w tym zakresie

doświadczenie w samodzielnym zarządzaniu projektami inwestycyjnymi

znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację biznesową

bardzo dobra znajomość MS Office

rozwinięte umiejętności analityczne

umiejętności negocjacyjne

wysoka kultura biznesowa

zdolności organizacyjne i samodzielność
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.

