NWAI Dom Maklerski
Nowy Świat 64
00-357 Warszawa

tel:
+48 22 2019750
web: www.nwai.pl
email: company@nwai.pl

NewConnect:
Regon:
NIP:

NWA
141338474
5252423576

KRS:
0000304374
Kapitał akcyjny:
1.851.500 zł
Kapitał wpłacony: 1.851.500 zł

Działalność NWAI DM SA koncentruje się na usługach z zakresu bankowości inwestycyjnej. Specjalizujemy się w kompleksowych usługach
dla średnich i małych firm. Zajmujemy się organizacją emisji i oferowaniem: akcji, obligacji, obligacji zamiennych na akcje, funduszy
inwestycyjnych, produktów strukturyzowanych czy inwestycji alternatywnych. Wykonujemy zlecenia kupna i sprzedaży instrumentów
finansowych przez instytucje finansowe i klientów profesjonalnych. Świadczymy ponadto usługi: zarządzania aktywami, skupów akcji i
obligacji, animacji akcji i obligacji, wykonujemy umowy o subemisje usługowe oraz inwestycyjne. Pełnimy funkcje Autoryzowanego
Doradcy na rynkach New Connect i Catalyst. Oferujemy doradztwo inwestycyjne dla osób zamożnych i instytucji. Nasza działalność jest
nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego. Do Wydziału Brokerskiego w Departamencie Inwestycji Kapitałowych, do biura w
Warszawie poszukujemy osoby na stanowisko:

Makler w Wydziale Brokerskim
Zakres obowiązków:
•
•
•
•
•
•
•
•

Monitorowanie i analiza rynku wtórnego obligacji skarbowych i korporacyjnych
Wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych składanych przez klientów NWAI
Wykonywanie pozostałych zadań związanych ze świadczeniem przez NWAI usług wykonywania lub
zleceń
Kontakt z instytucjami rynku kapitałowego
Koordynacja procesu rozliczania wykonywanych zleceń
Kontakt z klientami składającymi zlecenia
Komunikacja wewnętrzna
Monitoring funkcjonowania systemów informatycznych wspierających realizację zadań
departamentu

Wymagania:
Kwalifikacje zawodowe:
• Licencja maklera papierów wartościowych – warunek konieczny
• Tytuł CFA lub zdana część egzaminów będą dodatkowym atutem
• Wykształcenie minimum średnie, mile widziane wyższe kierunkowe (bankowość, finanse, ekonomia)
• Bardzo dobra znajomość dłużnych instrumentów finansowych i zasad ich wyceny
• Bardzo dobra znajomość podmiotów rynku kapitałowego
• Dobra znajomość języka angielskiego
• Znajomość pakietu MS Office
Inne:
•
•
•
•

Wysoki poziom kultury osobistej, poczucia odpowiedzialności i etyki zawodowej
Chęć do ciągłego podnoszenia kwalifikacji
Zorientowanie na efekty i jakość wykonywanych zadań
Umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:
•
•
•

Odpowiedzialne i samodzielne stanowisko w dynamicznie rozwijającej się firmie finansowej
Atrakcyjne wynagrodzenie stałe, pakiet socjalny oraz system premiowy
Wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych (kursy, licencje, szkolenia)

Prosimy o wysyłanie CV w języku polskim na adres: wb@nwai.pl.
Jako temat wiadomości prosimy umieścić: MPW-WB
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997 r. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 923 ze zm.”
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