
 

IPOPEMA Financial Advisory sp. z o.o. spółka komandytowa 
poszukuje pracownika na stanowisko 

 
Starszy Analityk w Zespole Doradztwa Finansowego 
 
Zakres obowiązków obejmuje: 

 Sporządzanie projekcji finansowych i wycen spółek 
 Uczestnictwo w procesach M&A, pozyskiwania finansowania, restrukturyzacyjnych 

oraz innych 
 Przygotowywanie dokumentacji projektowej m.in. teaserów, memorandów 

informacyjnych i prezentacji menedżerskich 
 Tworzenie raportów oraz analiz rynkowych 
 Przygotowywanie strategii, biznes planów i studiów wykonalności 
 Przygotowywanie prezentacji oraz ofert biznesowych 

 
Wymagania: 

 Od dwóch do pięciu lat doświadczenia na stanowisku o podobnym profilu 
 Wykształcenie wyższe na kierunku ekonomicznym 
 Doświadczenie w modelowaniu finansowym i przy sporządzaniu wycen 

przedsiębiorstw (planujemy przeprowadzenie wśród kandydatów testu w zakresie 
umiejętności modelowania finansowego) 

 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 oferuje: 

 Współpracę z najlepszymi specjalistami z branży z wieloletnim doświadczeniem  
w zakresie doradztwa finansowego przy projektach fuzji i przejęć, pozyskania 

finansowania oraz restrukturyzacji 
 Stabilne zatrudnienie oraz profesjonalne środowisko pracy 
 Atrakcyjne warunki wynagrodzenia oraz pakiet socjalny 
 Możliwość rozwoju zawodowego oraz jasną ścieżkę kariery 
 Uczestnictwo w ambitnych projektach dla międzynarodowych klientów 

 
Aplikacje (CV) prosimy przesyłać na adres: ipopema@ipopema.pl z dopiskiem: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w CV przez IPOPEMA Financial Advisory 
sp. z o.o. sp.k. w celu przeprowadzenia rekrutacji na powyższe stanowisko. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w 

dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w CV przez IPOPEMA Financial Advisory 

sp. z o.o. sp. k. dla celów przyszłej rekrutacji na podobne stanowisko. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w 

dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.” 

 



 

 

INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH 

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IPOPEMA Financial Advisory sp. z o.o. sp.k. 

z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa, telefon: 22 236 92 00, e-mail: 

ipopema@ipopema.pl (dalej „IPOPEMA”). W IPOPEMA wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym 

można się skontaktować poprzez wiadomość email (iodo.dm@ipopema.pl), bądź telefonicznie (22 236 92 00) . 

Pani/Pana dane osobowe, których zakres określony w Kodeksie Pracy lub w innych ustawach szczegółowych 

(według wymogów ogłoszenia), podane przez Pani/Pana podczas rekrutacji, są przetwarzane w oparciu o 

przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Pozostałe dane osobowe, 

otrzymane od Pani/Pana (np. Pani/Pana wizerunek) IPOPEMA przetwarza na podstawie Pani/Pana dobrowolnej 

zgody, którą Pani/Pan wyraziła/wyraził wysyłając IPOPEMA swoje zgłoszenie rekrutacyjne, a ich podanie nie ma 

wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. 

IPOPEMA może przetwarzać Pani/Pana 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 IPOPEMA będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony 

interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub 

organami państwowymi. 

Ma Pani/Pan 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. 

Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie przez IPOPEMA Pani/Pana danych narusza przepisy prawa, w szczególności 

Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pani/Pana zgody przed 

jej cofnięciem. 

IPOPEMA planuje przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres prowadzenia rekrutacji, a jeżeli 

wyraziła/wyraził Pani/Pan zgodę na uwzględnienie Pani/Pan zgłoszenia w rekrutacjach, które będą prowadzone 

przez IPOPEMA w przyszłości - wówczas dane będą przechowywane przez IPOPEMA odpowiednio dłużej. 

IPOPEMA nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Odbiorcą 

Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu IPOPEMA na podstawie 

umów powierzenia (np. hostingodawca). 


