IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE S.A., spółka notowana na rynku NewConnect, świadczy kompleksowe
usługi doradcze dla spółek notowanych bądź ubiegających się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego.
Działalność spółki koncentruje się w dwóch obszarach, tj. doradztwie i szkoleniach w zakresie obowiązków
informacyjnych spółek notowanych na rynku regulowanym oraz na doradztwie przy pozyskiwaniu kapitału dla
spółek i wprowadzanie ich instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego.
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. poszukuje osoby na stanowisko:

Młodszy Specjalista w Dziale Obowiązków Informacyjnych
Wymagania:
 wykształcenie wyższe lub student/studentka 5 roku – preferowane profile: prawo, ekonomia/finanse
 doświadczenie w pracy w obszarze obowiązków informacyjnych/relacji inwestorskich będzie atutem
 podstawowa znajomość regulacji prawnych oraz praktyki rynkowej w zakresie obowiązków
informacyjnych
 podstawowa znajomość zasad rachunkowości i analizy finansowej oraz prawa z zakresu rynku
papierów wartościowych, prawa cywilnego, gospodarczego i spółek handlowych
 zainteresowanie rynkiem kapitałowym
 dobra znajomość MS Office, w tym w szczególności Word, Excel oraz PowerPoint
 dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 dobre umiejętności interpersonalne oraz dobra organizacja pracy własnej
Opis stanowiska:
 przygotowywanie materiałów związanych z wypełnianiem obowiązków informacyjnych (raporty
bieżące oraz okresowe spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
dokumentacja kierowana do GPW, KNF, KDPW)
 przygotowywanie elementów opracowań nt. interpretacji obowiązujących przepisów prawa
związanych z funkcjonowaniem spółek kapitałowych i wypełnianiem obowiązków informacyjnych na
rynku regulowanym
 bieżące analizy raportowania i współpraca z zespołem w zakresie obsługi Klientów – spółek
notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w obszarze obowiązków
informacyjnych
Oferujemy:
 współpracę z doświadczonym zespołem w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie
 możliwość bezpośredniej współpracy ze spółkami notowanymi na rynku regulowanym Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie
 dobre warunki pracy oraz możliwość dalszego rozwoju zawodowego
 szkolenia z zakresu rynku kapitałowego oraz prawa handlowego
 pakiet usług medycznych
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej cv i list motywacyjny na adres
golec@ipo.com.pl z tematem wiadomości:
Młodszy Specjalista w DOI – (imię i nazwisko)
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. zastrzega sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia
29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133, poz. 883) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu
przeprowadzenia procesu rekrutacji”

www.ipo.com.pl

