Deloitte świadczy usługi audytorskie, konsultingowe, doradztwa podatkowego i finansowego
klientom z sektora publicznego oraz prywatnego, działającym w różnych branżach. W 150
krajach oferujemy najwyższej klasy umiejętności, doświadczenie i wiedzę w połączeniu ze
znajomością lokalnego rynku.
Specjalistów Deloitte łączy kultura współpracy oparta na zawodowej rzetelności i
uczciwości, maksymalnej wartości dla klientów, lojalnym współdziałaniu i sile, którą czerpią
z różnorodności. Deloitte to środowisko sprzyjające ciągłemu pogłębianiu wiedzy,
zdobywaniu nowych doświadczeń oraz rozwojowi zawodowemu. Z zaangażowaniem
współtworzą społeczną odpowiedzialność biznesu, podejmując inicjatywy na rzecz
budowania zaufania publicznego i wspierania lokalnych społeczności.
W związku z rozwojem zespołu Corporate Finance w ramach naszego Działu Doradztwa
Finansowego w Warszawie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Senior Associate ( Debt & Capital Advisory)
Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie między innymi:







Wsparcie Managera w planowaniu i nadzorowaniu projektów strukturyzowanych
transakcji finansowania dłużnego (w szczególności project finance i finansowania
lewarowanego);
Bieżące wsparcie merytoryczne podległych członków zespołu;
Raportowanie przebiegu prac na projekcie;
Odpowiedzialność za realizację procedur zarządzania ryzykiem na projekcie;
Współpraca z innymi działami Deloitte w zakresie realizowanych projektów.

Wymagane doświadczenie:











4-5 lat doświadczenia zawodowego w banku komercyjnym / inwestycyjnym, firmie
doradczej (w tym Big4 i butiki) lub/i Międzynarodowych Organizacjach
Finansowych;
Doświadczenie w realizacji strukturyzowanych transakcji finansowania dłużnego (w
szczególności project finance i finansowania lewarowanego);
Doświadczenie w modelowaniu finansowania strukturyzowanego i analizie
kredytowej ryzyka korporacyjnego i projektowego;
Doświadczenie w pracy z dokumentacją finansowania strukturyzowanego (LMA,
polskie standardy dokumentacji kredytowej i obligacyjnej);
Doświadczenie w finansowaniu kapitałochłonnych, regulowanych sektorów;
Doświadczenie w bezpośredniej pracy z klientami na poziomie operacyjnym;
Dobra organizacja pracy, umiejętność efektywnego zarządzania czasem własnym
i osób podległych;
Umiejętność budowania i podtrzymywania relacji;
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;



Umiejętność pracy zespołowej z jednoczesnym poczuciem odpowiedzialności za
realizację postawionych celów oraz jakość ich wykonania;

Pożądane:





Doświadczenie w pracy w międzynarodowej, wielowymiarowej organizacji;
Doświadczenie w realizacji transakcji finansowania kapitałowego dla projektów
infrastrukturalnych, lub doradztwie przy takich transakcjach;
Doświadczenie pracy w organizacjach o międzynarodowym charakterze oraz/lub
zaangażowanie w transakcje o takim charakterze;
Kwalifikacja CFA lub podobna.

Oferujemy:







Pracę dla największych graczy na rynku;
Dołączenie do jednego z najlepszych zespołów doradztwa finansowego na polskim
rynku;
Udział w rozbudowie ważnej i perspektywicznej linii biznesowej;
Pracę w dynamicznym zespole specjalistów;
Wsparcie firmy w zdobywaniu profesjonalnych umiejętności poprzez szereg szkoleń
wewnętrznych i zewnętrznych;
Możliwości rozwoju zawodowego i awansu.

Jeśli chcesz związać się z dynamiczną organizacją, która wspiera profesjonalny rozwój
swoich pracowników kliknij na przycisk Aplikuj i wypełnij aplikację. Pamiętaj, aby do
aplikacji dołączyć CV. Aplikacje bez dołączonego CV nie będą rozważane.
Aplikuj on-line
Więcej o Doradztwie Finansowym Deloitte pod linkiem.

