NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
specjalizujące się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi, zarządzaniu portfelami klientów
indywidualnych – osób fizycznych oraz prawnych oraz świadczące usługi doradztwa inwestycyjnego
prowadzi rekrutację na

Praktyki / Staż w Dziale Nadzoru Wewnętrznego/Dziale Prawnym
Miejsce pracy: Warszawa
Numer referencyjny: DNW/08.2017
W zakresie obowiązków wybranej osoby będzie:







wykonywanie obowiązków raportowych (np. przygotowywanie i przesyłanie raportów do KNF),
zgłaszanie zmian do sądów rejestrowych,
przygotowywanie projektów dokumentów,
prowadzenie wewnętrznych rejestrów i ewidencji,
wspomaganie Działu Nadzoru Wewnętrznego i Działu Prawnego w bieżących pracach.
archiwizowanie dokumentów Spółki.

Od kandydatów oczekujemy:





ukończenia co najmniej 3-giego roku studiów prawniczych lub administracji lub studiów o kierunku
ekonomia/finanse/rachunkowość/audyt wewnętrzny/kontrola finansowa lub ukończenia co
najmniej 3-giego roku studiów oraz zainteresowania finansami oraz pracą w instytucji finansowej,
podstawowej znajomości prawa dotyczącego rynku kapitałowego,
odpowiedzialności, skrupulatności i dobrej organizacji pracy,
bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office (w szczególności Excel),

Wybranym kandydatom oferujemy:





odpłatną praktykę/staż zapewniającą możliwość zapoznania się ze środowiskiem i zasadami
funkcjonowania instytucji finansowej,
współpracę na podstawie umowy zlecenia, możliwość zdobycia cennych doświadczeń
zawodowych,
elastyczny czas praktyki – indywidualnie opracowany harmonogram współpracy
dogodną lokalizację: biuro w pobliżu stacji metra Rondo Daszyńskiego.

CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres: rekrutacja@noblefunds.pl (w tytule maila
prosimy o wpisanie „DNW/08.2017”)
Gwarantujemy poufność.
Prosimy zamieścić w CV następujące oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla
realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz.
922 z późn. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.”

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi osobami. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy.

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000256540, NIP 108 000 19 23, REGON 140546970,
wysokość kapitału zakładowego: 931 085 złotych (opłacony w całości). Tel. +48 22 427 46 46, fax. +48 22 276 25 85, e-mail: biuro@noblefunds.pl.

