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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 

prowadzi rekrutację na  

Praktyki / Staż w Dziale Nadzoru Wewnętrznego/Dziale 
Prawnym  

 
Miejsce pracy: Warszawa 

Numer referencyjny: DNW/05.2017  
 

W zakresie obowiązków wybranej osoby będzie:  

• wykonywanie obowiązków raportowych (np. przygotowywanie i przesyłanie raportów do KNF), 
• zgłaszanie zmian do sądów rejestrowych, 
• przygotowywanie projektów dokumentów, 
• prowadzenie wewnętrznych rejestrów i ewidencji, 
• wspomaganie działu w bieżących pracach, 
• archiwizowanie dokumentów Spółki. 

 
Od kandydatów oczekujemy:  

• ukończenia co najmniej 3-giego roku studiów prawniczych lub administracji  lub studiów o kierunku 
ekonomia/finanse/rachunkowość/audyt wewnętrzny/kontrola finansowa lub ukończenia co 
najmniej 3-giego roku studiów oraz zainteresowania finansami oraz pracą w instytucji finansowej, 

• podstawowej znajomości prawa dotyczącego rynku kapitałowego, 
• odpowiedzialności, skrupulatności i dobrej organizacji pracy,  
• bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office (w szczególności Excel), 
• bardzo dobrej znajomości języka angielskiego potwierdzonej odpowiednimi certyfikatami. 

Wybranym kandydatom oferujemy:  

• odpłatną praktykę/staż zapewniającą możliwość zapoznania się ze środowiskiem i zasadami 
funkcjonowania instytucji finansowej, 

•  współpracę na podstawie umowy zlecenia, możliwość zdobycia cennych doświadczeń 
zawodowych, 

• elastyczny czas praktyki – indywidualnie opracowany harmonogram współpracy 

CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać do 31 maja 2017 r. na adres: rekrutacja@noblefunds.pl (w 
tytule maila  

prosimy o wpisanie „DNW/05.2017”) 
 

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 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 
922 z późn. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.” 

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


