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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: 

 

Specjalista w Dziale Rozliczeń 

Miejsce pracy: Warszawa 

Numer referencyjny: DKPPW/2017  

 

 

W zakresie obowiązków wybranej osoby będzie:  

 przygotowywanie projektów umów 

 aktualizacja, archiwizacja i ewidencjonowanie umów z bankami i biurami maklerskimi 

 sporządzanie raportów do klientów i podmiotów zewnętrznych  

 zarządzanie dostępami 

 współudział w rozszerzaniu funkcjonalności wewnętrznych aplikacji 

 współpraca z biurami maklerskimi, bankami i podmiotami zewnętrznymi 

 tworzenie procedur Działu Księgowości Portfeli Papierów Wartościowych 

 ewidencja operacji na papierach wartościowych 

 kontrola stanów na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach bankowych 

 przygotowywanie projekcji przepływów środków pieniężnych 

Od kandydatów oczekujemy:  

 dobrej znajomości zasad funkcjonowania rynku kapitałowego 

 znajomości zasad wyceny papierów wartościowych oraz procesu rozliczeń transakcji 

 co najmniej 5-letniego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku w TFI  lub innej instytu-
cji finansowej 

 skrupulatności i dobrej organizacji pracy 

 umiejętności pracy pod presją czasu 

 umiejętności pracy w grupie 

 znajomości MS Office, w szczególności MS Excel 

 znajomości języka angielskiego 

Wybranym kandydatom oferujemy:  

 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 7 maja 2017 r.  

pod adres: rekrutacja@noblefunds.pl (w tytule maila prosimy o wpisanie „DKPPW/2017”) 
 

Odpowiemy tylko wybranym osobom. 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.
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