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
SPECJALISTY
do

Działu Compliance /Nadzoru Wewnętrznego
Miejsce pracy: Warszawa
Numer referencyjny: Compliance/09.2018
W zakresie obowiązków wybranej osoby będzie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kontrolowanie limitów inwestycyjnych ustawowych i statutowych,
wykonywanie obowiązków raportowych do regulatorów np. KNF, PUODO),
badanie zgodności działalności z prawem (compliance),
przeprowadzanie kontroli wewnętrznych, weryfikacja oraz monitorowanie poprawności realizacji procesów, zgodności przestrzegania regulacji wewnętrznych i przepisów prawa,
nadzór nad podmiotami, którym Towarzystwo powierzyło prowadzenie części działalności (outsourcing),
kontrolowanie przepływu informacji,
ochrona informacji poufnych, w tym danych osobowych,
tworzenie/opiniowanie regulacji wewnętrznych,
wspomaganie działu w zakresie dostosowywania organizacji do nowych regulacji prawnych,
prowadzenie szkoleń z zakresu compliance,
prowadzenie wewnętrznych rejestrów i ewidencji.

Od kandydatów oczekujemy:
•
•
•
•
•
•
•
•

co najmniej 4 lat doświadczenia w pracy w towarzystwie funduszy inwestycyjnych lub domu maklerskim na podobnym stanowisku,
ukończenia studiów prawniczych (mile widziany drugi kierunek studiów: ekonomia, finanse, rachunkowość) lub studiów o kierunku ekonomia/finanse/rachunkowość z elementami prawa,
znajomość tematyki compliance, nadzoru wewnętrznego,
znajomości prawa dotyczącego rynku kapitałowego, obowiązków raportowych TFI/funduszy inwestycyjnych, zagadnień dotyczących konfliktu interesów, informacji poufnych, inwestycji własnych, RODO,
AML, MIFID, UCITS, FATCA, MAR, itp.,
umiejętności tworzenia dokumentacji, w tym regulacji wewnętrznych oraz protokołów z kontroli,
odpowiedzialności, skrupulatności i dobrej organizacji pracy,
bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office (w szczególności Word, Excel),
bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie potwierdzonej odpowiednimi certyfikatami.

Wybranym kandydatom oferujemy:
•
•

umowę o pracę,
możliwość zdobycia cennych doświadczeń zawodowych.
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CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać do dnia 30 września 2018 r.
pod adres: rekrutacja@noblefunds.pl
(w tytule maila prosimy o wpisanie „Compliance/2018”)
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Gwarantujemy poufność.

Prosimy dołączyć do CV uzupełnione i podpisane oświadczenie dostępne pod adresem:
https://noblefunds.pl/images/RODO/NobleFundsTFI/2018_06_27_Klauzula_informacyjna_rekrutacja.pdf
Informujemy, że CV bez w/w oświadczenia nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji i zostaną zniszczone.
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