PFR to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób
prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i wzrost gospodarczy kraju.
Przedmiotem działalności PFR TFI jest tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi,
reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów
wartościowych. Polityka inwestycyjna PFR TFI koncentruje się na aktywach alternatywnych, takich jak
np. nieruchomości, projekty infrastrukturalne, private equity czy venture capital.

Starszy Analityk
Miejsce pracy: Warszawa
Termin zgłoszeń: 31.05.2019r.
Główne zadania:
▪ wspieranie Dyrektora Inwestycyjnego w realizacji procesu inwestycyjnego, w tym m.in.
przygotowywanie modeli wyceny, prowadzanie badań due diligence funduszy typu private
equity;
▪ przeprowadzanie analiz finansowych i rynkowych planowanych oraz zrealizowanych inwestycji
funduszu;
▪ dokumentowanie decyzji inwestycyjnych;
▪ sporządzanie raportów, zestawień, analiz itp. niezbędnych do realizacji inwestycji przez PFR TFI
Oczekujemy:
▪ wykształcenia wyższego;
▪ co najmniej 4-letniego doświadczenia zawodowego w instytucji finansowej (towarzystwo
funduszy Inwestycyjnych, bank inwestycyjny, dom maklerski, fundusz typu private equity) lub
firmie doradczej;
▪ umiejętności modelowania finansowego;
▪ doświadczenia w korzystaniu z serwisów rynkowych i narzędzi służących do monitorowania
portfela;
▪ biegłej znajomości języka angielskiego;
▪ mile widziane posiadanie certyfikatu potwierdzającego przygotowanie teoretyczne np. CFA,
doradca inwestycyjny, makler.
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 – Starszy Analityk”.

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. Krucza 50, 00-025 Warszawa, telefon:
22 341 70 00, e-mail: sekretariat@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: sekretariat@pfrtfi.pl.

