
 
 

 
 

 

IPOPEMA Securities S.A. poszukuje pracownika na stanowisko  
 

 

Analityka Rynku Akcji w Dziale Analiz 
 

 

Zakres obowiązków obejmuje: 

 Sporządzanie projekcji finansowych i wycen spółek, 

 Publikacja raportów z wyceny w języku angielskim, 

 Przygotowywanie prezentacji i materiałów marketingowych, 

 Aktywna pomoc w bieżących pracach Działu Analiz. 

 

Wymagania: 

 Od dwóch do pięciu lat doświadczenia na stanowisku o podobnym profilu najlepiej w szeroko pojętym 

sell side, 

 Wykształcenie wyższe na kierunku ekonomicznym, matematycznym lub fizycznym, 

 Doświadczenie w modelowaniu finansowym i przy sporządzaniu wycen przedsiębiorstw, 

 Biegła znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel, 

 Zaawansowane umiejętności analityczne, 

 Umiejętność identyfikacji czynników ryzyka i rekomendowania rozwiązań 

 Biegła znajomość języka angielskiego, 

 Dyspozycyjność, zaangażowanie w wykonywane zadania, odpowiedzialność, 

 Uczestnictwo w programie CFA będzie dodatkowym atutem. 

 

IPOPEMA Securities oferuje: 

 Stabilne zatrudnienie oraz profesjonalne środowisko pracy, 

 Atrakcyjne warunki wynagrodzenia, 

 Możliwość rozwoju zawodowego oraz jasną ścieżkę kariery, 

 Uczestnictwo w ambitnych projektach dla krajowych i międzynarodowych klientów. 

 

 

Aplikacje (CV) prosimy przesyłać na adres: robert.maj@ipopema.pl z dopiskiem: 

„Oświadczam, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej udostępnionej przez IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Próżnej 9, 00-107 Warszawa (IPOPEMA) wraz z ogłoszeniem o rekrutacji prowadzonej na stanowisko Analityka Rynku Akcji. Administratorem 

moich danych osobowych jest IPOPEMA. Zostałem poinformowany o celach i podstawie przetwarzania moich danych osobowych, kategorii 

odbiorców moich danych osobowych, okresie, przez który moje dane będą przechowywane, a także o przysługującym mi prawie dostępu do 

moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

udostępnionych na podstawie takiej zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawie do przenoszenia moich danych 

oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mam świadomość, że podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla 

przeprowadzania procesu rekrutacji. W zakresie w jakim dane zamieszczone przeze mnie w dokumentach rekrutacyjnych wykraczają poza zakres 

wymagany od kandydata do pracy przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zgadzam się na przetwarzanie przez IPOPEMA danych 

osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym, w tym mojego wizerunku, dla celów rekrutacji prowadzonej na ww. stanowisko. Kontakt 

z inspektorem ochrony danych w IPOPEMA jest możliwy pod adresem iodo.dm@ipopema.pl” 
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INFORMACJA OD PRACODAWCY / ADMINISTRATORA DANYCH 

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, takie jak Twoje imię i nazwisko, 

wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne 

do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, 

którą wyraziłeś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. W 

każdym czasie możesz cofnąć zgodę w wyżej wymienionym zakresie, kontaktując się z nami pod adresem iodo.dm@ipopema.pl. 

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony 

przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane 

osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w 

postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. 

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie 

wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 60 dni, a 

gdy dodatkowo wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 6 miesięcy, a po tym czasie mogą być 

przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania 

rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych. 

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych. 

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych, możesz się z nami skontaktować pod adresem iodo.dm@ipopema.pl. 

 

 


