Analityk
Giełdowy
MR JOB Agencja Pracy Tymczasowej od ponad 12 lat z powodzeniem wspiera ﬁrmy z
Polski i Niemiec, świadcząc usługi HR. W 2012r. otrzymaliśmy certyﬁkat
Arbeitnehmerüberlassung wydany przez Agentur für Arbeit Düsseldorf. Od tego czasu z
dużymi sukcesami świadczymy usługi delegowania pracowników do Niemiec. Dzięki wiedzy i
doświadczeniu, jakie wypracowaliśmy w ramach dotychczasowej działalności, dysponujemy
szeroką gamą rozwiązań personalnych. Pozwalają nam one usprawniać procesy HR w ﬁrmach
naszych Klientów oraz optymalizować ich nakłady ﬁnansowe. W związku z dynamicznym
rozwojem do naszych struktur poszukujemy
Analityk Giełdowy
Miejsce pracy: Legnica
W MR JOB mamy dla Ciebie:
pracę w dynamicznie rozwijającej się ﬁrmie o międzynarodowym zasięgu
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub B2B
atrakcyjne wynagrodzenie
zaproszenia do udziału w niesamowitych spotkaniach i wyjazdach
integracyjnych
przyjazną atmosferę pracy, komfortowe warunki pracy i wyposażenia
stanowiska
nowoczesne biuro w samym centrum miasta z dostępem do wielu opcji
lunchowych
Oczekujemy od Ciebie:
zainteresowania z zakresu szeroko pojętej ekonomii i problematyki z obszaru
rynków ﬁnansowych i kapitałowych
doświadczenia w weryﬁkacji i analizie danych z zakresu rynków i
instrumentów ﬁnansowych, informacji i trendów ogólnogospodarczych
doświadczenia w zakresie znajomości i rozszerzania wiedzy dot. rynku akcji i
obligacji
otwartość na nowe rozwiązania i pasja do wykonywanych zadań
umiejętności logicznego wiązania faktów, oceny i selekcji istotnych informacji
umiejętności pracy pod presją czasu
dobrej organizacji pracy, inicjatywy oraz zdolności analitycznego myślenia
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wykształcenia wyższego
mile widziana znajomość języka angielskiego
W MR JOB będziesz zajmować się głównie:
monitorowaniem bieżących wydarzeń z rynków ﬁnansowych i GPW
bieżącym analizowaniem rynku akcji i obligacji
pozyskiwaniem informacji rynkowych do prawidłowego sporządzenia analiz;
przygotowywaniem analiz na podstawie informacji rynkowych;
przygotowywaniem rekomendacji na potrzeby decyzji inwestycyjnych
przygotowanie analiz na potrzeby Zarządu w zakresie realizacji celów
strategicznych oraz proponowanie rekomendacji w tym zakresie
aktualizowaniem wiedzy w obszarach wpływających na trafność rekomendacji;
prezentowaniem własnych analiz (komentarze medialne, prasa, TV, Internet)
w celu wspierania edukacji klientów instytucji ﬁnansowych
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji,
zgodnie z Ustawa z 2002 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101 poz. 926, ze
zmianami)."
Prosimy o załączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu
rekrutacji, zgodnie z Ustawa z 2002 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101 poz. 926, ze zmianami).”
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