Od ponad 17 lat Dom Maklerski TMS Brokers jest liderem w świadczeniu usług doradztwa na
rynkach walut, CFD, kontraktów terminowych i opcji. W tym czasie zyskaliśmy reputację godnych
zaufania maklerów i doradców inwestycyjnych, oferując Klientom połączenie eksperckiej wiedzy z
doskonałą znajomością lokalnego rynku. Naszą misją jest dostarczanie najwyższej jakości produktów
i usług stworzonych z myślą o sukcesie naszych Klientów. Obecnie Dom Maklerski TMS Brokers
poszukuje kandydata na stanowisko:

Analityk – Zarządzający
w Departamencie Zarządzania Aktywami
Wymagania:







wykształcenie wyższe
wpis na listę doradców inwestycyjnych KNF
tytuł CFA lub uczestnictwo w programie mile widziane
umiejętności i kwalifikacji w zakresie wyceny spółek
znajomość systemów Bloomberg lub Reuters
bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Zakres obowiązków:







zarządzanie portfelami w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych
analiza fundamentalna oraz wycena spółek i ich bieżące monitorowanie (krajowych i zagranicznych)
przygotowywanie wewnętrznych raportów analitycznych
czynny udział w pracach komitetu inwestycyjnego
tworzenie procedur wewnętrznych w zakresie zarządzania aktywami
opiniowanie dokumentacji świadczenia usług w zakresie zarządzania aktywami

Oferujemy:






możliwość rozwoju w obszarze zarządzania aktywami
pakiet rekreacyjny
pakiet medyczny
atrakcyjne wynagrodzenie
pracę w doświadczonym zespole

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie ofert zawierających CV wraz z listem motywacyjnym na adres:
dza@tms.pl. W tytule maila prosimy o wpisanie: „Analityk – Zarządzający”. Informujemy, że skontaktujemy
się tylko z wybranymi kandydatami.
Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59 moich danych osobowych zawartych w
mojej ofercie pracy w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, że zostałam/ em poinformowana/ny, że Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z
siedzibą w Warszawie jest administratorem moich danych osobowych, że dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizowania wszelkich
czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia oraz związanych z tym zatrudnieniem, że moje dane
osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Nadto oświadczam, że moje dane udostępniam
dobrowolnie oraz że zostałam/em pouczona/y o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania w przypadku, gdy są one
niekompletne,
nieaktualne
lub
nieprawdziwe."

