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 NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.  

specjalizujące się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi, zarządzaniu portfelami klientów 
indywidualnych – osób fizycznych oraz prawnych oraz świadczące usługi doradztwa inwestycyjnego 

poszukuje osoby do pracy na stanowisko:  

 

Młodszy Analityk Akcji 
Miejsce pracy: Warszawa 

Numer referencyjny: MAA/11.2017 
 

Poszukujemy  
studentów ostatnich lat/absolwentów studiów na kierunkach Rachunkowość/Finanse/Ubezpieczenia (lub 
pokrewnych), ukończony I etap egzaminu CFA będzie dodatkowy atutem. Alternatywnie poszukujemy 
również kandydatów z doświadczeniem w pracy na stanowisku analityka/młodszego analityka w firmie 
zarządzającej aktywami/biurze maklerskim. 
 
Od kandydatów oczekujemy  
zaangażowania, nastawienia na cel oraz doskonałej organizacji pracy, znajomości zagadnień z zakresu 
rachunkowości, metod wyceny, analizy finansowej, dobrej znajomości języka angielskiego i wysoko 
rozwiniętych umiejętności interpersonalnych. 
 
Obowiązki  
na ww. stanowisku będą docelowo obejmować przygotowywanie analiz i rekomendacji dot. spółek 
publicznych przy wykorzystaniu analizy fundamentalnej. Analitycy akcji będą wspierać Zarządzających 
funduszami, rekomendując spółki do portfeli. 
 
Wybranym kandydatom oferujemy  
pracę w młodym, dynamicznym zespole w prestiżowej firmie, możliwość dalszego rozwoju zawodowego 
(pełna ścieżka kariery od pozycji entry-level do zarządzającego), atrakcyjny system motywacyjny i 
wynagrodzenie, prywatną opiekę medyczną, kartę multisport, wsparcie przy zdobywaniu certyfikatów 
zawodowych oraz (w wypadku konieczności łączenia pracy zawodowej ze studiami) elastyczny czas pracy. 
 
Zainteresowanych zapraszamy do przesyłania CV na adres: rekrutacja@noblefunds.pl (w tytule maila 
prosimy o wpisanie „MAA/11.2017”). 

 
Gwarantujemy poufność. 

Prosimy zamieścić w CV następujące oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla 
realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych z późn. zm (tekst jednolity Dz. U 2002 r. Nr 
101 poz. 926, ze zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.” 

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi osobami. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy. 
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