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IPOPEMA Securities S.A.,  
instytucja finansowa notowana na GPW, 

poszukuje pracownika na stanowisko 

 
 

Praktykant w Zespole Doradztwa 
Finansowego  

 

Do głównych obowi ązków nale żeć będą: 
� wsparcie w realizacji projektów doradczych polegających na pozyskaniu finansowania 

(instytucje finansowe, fundusze UE) oraz restrukturyzacji finansowej 
� wsparcie w przygotowywaniu modeli finansowych w formacie MS Excel 
� wsparcie w przygotowywaniu biznes planów, studiów wykonalności, memorandów 

informacyjnych, ocen opłacalności inwestycji i analiz rynkowych 
� przygotowywanie raportów dla klientów i prezentacji 

 

Wymagania:  

� studia na wydziale ekonomii, finansów lub zarządzania (preferowany 5 rok) 
� znajomość zasad analizy finansowej i ekonomicznej przedsiębiorstw 
� biegłość w posługiwaniu się MS Excel 
� biegła znajomość języka angielskiego 
� wysoko rozwinięte umiejętności analitycznego myślenia 

 

Mile widziane: 
� doświadczenie w przygotowywaniu modeli finansowych w formacie MS Excel 
� doświadczenie w realizacji projektów polegających na pozyskiwaniu finansowania i/lub 

restrukturyzacji finansowej 
� doświadczenie w pracy w firmie doradczej 

 

Oferujemy:  

� wysoką zawartość merytoryczną stażu 
� możliwość zdobycia doświadczenia w renomowanej firmie przy realizacji różnorodnych 

projektów 
� elastyczny czas pracy 
� wynagrodzenie za okres praktyk 
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IPOPEMA Financial Advisory to wyjątkowi eksperci mający szerokie doświadczenie w zakresie 
finansowania projektów, w tym projektów infrastrukturalnych. 

Łączymy unikalne doświadczenie analizy finansowej i modelowania z pozyskiwaniem 
finansowania od banków oraz na publicznym lub prywatnym rynku kapitałowym. 

Doradzamy na wszystkich etapach projektu, począwszy od studiów wykonalności, analiz 
ekonomicznych oraz finansowych, tworzenia struktury projektu i planów biznesowych, poprzez 
modele finansowe, analizę opcji finansowania, restrukturyzację, aż po otrzymanie finansowania i 
zakończenie inwestycji. 

Mamy wieloletnie doświadczenie współpracy z instytucjami finansowymi w Polsce. Rozwijamy 
tradycyjne oraz tworzymy innowacyjne metody finansowania, w zależności od potrzeb naszych 
klientów. 

IPOPEMA Financial Advisory to profesjonaliści wywodzący się z największych światowych firm 
doradczych. 

 
 
 
 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie zgłoszeń (CV + list motywacyjny z dołączoną klauzulą: „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych przez IPOPEMA Securities S.A. w celach rekrutacyjnych, zgodnie z ustawą 
z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Zostałem poinformowany, że podanie danych osobowych jest 
dobrowolne i że mam prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania”) w formie elektronicznej na adres: 
ipopema@ipopema.pl.  

Zastrzegamy możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami. 


