
 

  
Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000256540, NIP 108 000 19 23, 
REGON 140546970, wysokość kapitału zakładowego: 962.735 złotych (opłacony w całości). Tel. +48 22 427 46 46, fax. +48 22 276 25 85, e-mail: biuro@noblefunds.pl. 

NOBLE FUNDS TFI S.A. –  towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządzające funduszami inwestycyjnymi, portfelami 
klientów indywidualnych (tzw. asset management) oraz świadczące usługi doradztwa inwestycyjnego, poszukuje osoby  

na stanowisko: 
 

Ekspert ds. modeli wycen instrumentów finansowych  
Miejsce pracy: Warszawa 

Numer referencyjny: DWiMO/2022/01 

 

 
W zakresie obowiązków wybranej osoby będzie:  

• udział w przygotowywaniu modeli wycen instrumentów finansowych (w znakomitej większości o charakterze 
dłużnym) w portfelach funduszy inwestycyjnych, 

• gromadzenie i dokumentacja danych źródłowych, 

• tworzenie opisu modeli wraz z uzasadnieniem przyjętych rozwiązań, parametrów oraz metod wyceny, 

• weryfikacja i w miarę potrzeby aktualizacja stworzonych modeli na każdy dzień wyceny, 

• komunikacja z bankiem depozytariuszem w celu uzgadniania modeli. 

Od kandydatów oczekujemy:  

• wykształcenie wyższe (kierunki ekonomiczne, matematyczne lub pokrewne), 

• wiedzy nt. zasad funkcjonowania rynku kapitałowego, 

• dobrej znajomości arkusza Excel, 

• umiejętności analitycznych, 

• dokładności, systematyczności i odpowiedzialności, 

• znajomości języka angielskiego, 

• komunikatywności, dobrej organizacji pracy i pełnego zaangażowania w powierzone zadania. 

Wybranym kandydatom oferujemy:  

• umowę o pracę, 

• ciekawą pracę w profesjonalnym i dynamicznym zespole, 

• wynagrodzenie odpowiednie do kompetencji i doświadczenia, 

• możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji. 

 

CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać do dnia 18 lutego 2022 r. pod adres: rekrutacja@noblefunds.pl  
(w tytule maila prosimy o wpisanie „DWiMO/2022/01”) 

 
Odpowiemy tylko wybranym osobom. Gwarantujemy poufność. 

 
Prosimy dołączyć do CV uzupełnione i podpisane oświadczenie dostępne pod adresem: 

https://noblefunds.pl/files/RODO/NobleFundsTFI/2020_09_25_Klauzula_informacyjna_rekrutacja.pdf 
 Informujemy, że CV bez w/w oświadczenia nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji i zostaną zniszczone.  

mailto:rekrutacja@noblefunds.pl
https://noblefunds.pl/files/RODO/NobleFundsTFI/2020_09_25_Klauzula_informacyjna_rekrutacja.pdf

