Bank Zachodni WBK należy do największych i najbardziej innowacyjnych instytucji
finansowych w Polsce. Jesteśmy jednym z najszybciej rozwijających się banków na
polskim
rynku,
obsługującym
klientów
indywidualnych,
małe
i
średnie
przedsiębiorstwa oraz duże korporacje. Naszym klientom oferujemy kompleksowe
usługi finansowe na najwyższym poziomie, wspierane przez nowoczesne technologie
bankowe. Głównym akcjonariuszem Banku Zachodniego WBK jest Banco Santander,
pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Obecnie
Bank Zachodni WBK do Zespołu Doradztwa Inwestycyjnego poszukuje kandydata
na stanowisko:

Menedżer ds. Analiz i Portfeli
Miejsce pracy: Warszawa

DO TWOJEGO ZAKRESU OBOWIĄZKÓW NALEŻEĆ BĘDZIE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Prowadzenie portfeli modelowych
Analiza finansowa, wycena spółek publicznych oraz bieżące ich monitorowanie
Wydawanie rekomendacji inwestycyjnych w ramach usługi doradztwa
inwestycyjnego
Udział we wdrażaniu projektów rozwojowych z zakresu zarządzanych produktów i
usług
Współpraca w zakresie oferowania klientom Banku produktów związanych z usługą
doradztwa inwestycyjnego
Odpowiedzialność za komunikację wewnętrzną w zakresie zarządzanych produktów
i usług oraz komunikację medialną
Przygotowywanie materiałów informacyjnych, raportów, komentarzy dotyczących
zdarzeń i sytuacji na rynku kapitałowym
Reprezentowanie jednostki organizacyjnej w pracach komitetów oraz innych
gremiów doradczych działających w Banku
OCZEKUJEMY OD CIEBIE:

•
•

•
•
•

•

Wykształcenia wyższego (preferowane ekonomiczne/finansowe)
Minimum 2-letniego doświadczenia na stanowisku związanym z przygotowywaniem
raportów analitycznych, podejmowaniem decyzji inwestycyjnych lub udzielaniem
porad inwestycyjnych
Mile widziane minimum 4-letniego doświadczenia w pracy w instytucji finansowej
Tytułu CFA lub licencji doradcy inwestycyjnego
Praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia portfeli
inwestycyjnychUmiejętności i doświadczenia w zakresie wyceny przedsiębiorstw
oraz obsługi systemu Bloomberg/Reuters
Znajomości języka angielskiego

MOŻEMY CI ZAOFEROWAĆ:
•
•
•
•

Pracę i możliwość wymiany doświadczeń w międzynarodowym środowisku grupy
Santander,
Wewnętrzne programy rozwojowe umożliwiające doskonalenie kompetencji
zawodowych,
Możliwość wyboru spośród urozmaiconej oferty świadczeń pozapłacowych w
ramach systemu MyBenefit,
Prywatną opiekę zdrowotną.

Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723.
NIP: 896 000 56 73. Wysokość kapitału zakładowego 992 345 340 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 992 345 340 zł.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie ofert zawierających CV wraz z listem
motywacyjnym na adres: olgierd.chodyniecki@bzwbk.pl W temacie maila prosimy
o wpisanie numeru referencyjnego: „Menedżer ds. Analiz i Portfeli”.
Jednocześnie informujemy,
kandydatami.

że

skontaktujemy

się

tylko

z

wybranymi

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950 Wrocław,
danych osobowych zawartych w przesyłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.), dla celów
obecnych i przyszłych rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do danych oraz ich poprawiania oraz że
dane nie będą przekazywane innym odbiorcom danych”.

