IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE S.A., spółka notowana na rynku NewConnect, świadczy kompleksowe
usługi doradcze specjalizując się w transakcjach na rynku publicznym, w szczególności na rynku pierwotnym.
Działalność spółki koncentruje się w dwóch obszarach, tj. doradztwie przy pozyskiwaniu kapitału dla spółek
i wprowadzanie ich instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego, a także doradztwie i szkoleniach
w zakresie obowiązków informacyjnych obowiązujących na rynku regulowanym oraz w ASO.
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. poszukuje Kandydata na stanowisko:

Konsultant w Dziale Ofert Papierów Wartościowych
Od Kandydatów oczekujemy:
 Wykształcenia wyższego – preferowane o profilu: prawo, ekonomia lub finanse, ewentualnie student
5 roku
 Zainteresowania rynkiem kapitałowym (w szczególności GPW, NewConnect i Catalyst)
 Znajomości zasad rachunkowości i analizy finansowej, zagadnień prawa spółek handlowych
 Przynajmniej podstawowej znajomości regulacji obowiązujących na rynku kapitałowym
 Dobrych umiejętności interpersonalnych
 Dobrej organizacji pracy własnej
 Rzetelności i terminowości
 Dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie
 Dobrej znajomości MS Office
Opis stanowiska:
 Przygotowanie elementów dokumentacji transakcyjnej (prospekty emisyjne, memoranda
informacyjne, dokumenty informacyjne itp.)
 Analiza danych
 Przygotowywanie prezentacji dla klientów
 Wsparcie operacyjne współpracowników w zakresie obsługi klientów oraz obsługi korporacyjnej
Spółki
 Bieżąca współpraca i utrzymywanie relacji z klientami
Oferujemy:
 Współpracę z doświadczonym zespołem w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie notowanej
na rynku NewConnect
 Udział w ciekawych projektach (oferty publiczne, oferty prywatne)
 Dobre warunki pracy oraz możliwość dalszego rozwoju zawodowego
 Szkolenia z rynku kapitałowego oraz zakresu prawa handlowego
 Pakiet usług medycznych

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej cv i list motywacyjny na adres
k.wysmolinska@ipo.com.pl z tematem wiadomości:
Konsultant w IPO – (imię i nazwisko)
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. zastrzega sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm./".
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