
PFR to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób 

prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i wzrost gospodarczy kraju. 

PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zajmuje się tworzeniem funduszy inwestycyjnych, 
zarzadzaniem nimi, reprezentowaniem ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniem zbiorczym 

portfelem papierów wartościowych. Działalność Spółki koncentruje się na trzech obszarach: 

pracowniczych planach kapitałowych, ekspansji zagranicznej oraz  

zarzadzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi. 

 

 

  

 

Recepcjonistka / Recepcjonista   

Miejsce pracy: Warszawa 
Termin zgłoszeń: 15.04.2020 r. 
 
Główne zadania: 

▪ profesjonalna obsługa recepcji; 
▪ wsparcie administracyjne pracowników Spółki; 
▪ rejestrowanie korespondencji przychodzącej zewnętrznej i wewnętrznej wraz z dekretacją; 
▪ monitorowanie prawidłowego obiegu dokumentów w Spółce;  
▪ współpraca z dostawcami usług zewnętrznych;  
▪ rezerwacja sal konferencyjnych, organizacja spotkań biznesowych; 
▪ inne czynności biurowe związane z bieżącą pracą Biura Zarządu i HR. 

Oczekujemy: 
▪ wykształcenia: minimum tytuł licencjata;   
▪ bardzo dobrej znajomości obsługi komputera (MS Office); 
▪ bardzo dobrej organizacji czasu pracy, sumienności w wykonywaniu obowiązków, 

dyspozycyjności, samodzielności; 
▪ umiejętności obsługi urządzeń biurowych; 
▪ znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym; 
▪ rozwiniętych predyspozycji komunikacyjnych i interpersonalnych; 
▪ pozytywnego nastawienia do otoczenia oraz wysokiej kultury osobistej; 
▪ umiejętności pracy w zespole; 
▪ mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku. 

Oferujemy: 
▪ interesującą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji finansowej; 
▪ stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę; 
▪ możliwość szkoleń oraz rozwoju zawodowego; 
▪ dofinansowanie do świadczeń socjalnych (karta Multisport, opieka medyczna). 

 
Dodatkowe informacje: 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres rekrutacja2@pfrtfi.pl 

W tytule maila prosimy podać „Imię i Nazwisko – Recepcjonista / Recepcjonistka”. 

mailto:rekrutacja2@pfrtfi.pl


 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces                      
rekrutacji zapewniają poufność. 

 

INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH 

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest PFR Towarzystwo Funduszy                         

Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ludna 2, 00-496 Warszawa, telefon:                              

22 341 70 00, e-mail: dane.osobowe@pfrtfi.pl.  

Twoje dane osobowe, których zakres określony jest w art. 221 Kodeksu pracy lub w innych ustawach 

szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), podane przez Ciebie podczas rekrutacji, są                                 

przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w procesie 

rekrutacji. Pozostałe dane osobowe, które od Ciebie otrzymaliśmy (np. Twój wizerunek) przetwarzamy 

na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie                             

rekrutacyjne, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. 

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 Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uznasz, że                    

przetwarzanie przez nas Twoich 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 Ciebie zgody 

przed jej cofnięciem. 

Planujemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres prowadzenia rekrutacji, a jeżeli                               

wyraziłeś/wyraziłaś zgodę na uwzględnienie Twojego zgłoszenia rekrutacjach, które będą prowadzone 

przez nas w przyszłości – wówczas dane będą przez nas przechowywane odpowiednio dłużej.  

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego poza Europejski Obszar                                

Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej. 

W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: dane.osobowe@pfrtfi.pl 

 

 


