

Obecnie do biura w Poznaniu poszukujemy osoby
na stanowisko:

Młodszy Specjalista
ds. Wycen
(Księgowość funduszy inwestycyjnych)

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
jest jednym z największych i najbardziej doświadczonych
podmiotów na polskim rynku funduszy inwestycyjnych.

nr ref. MSW/19
miejsce pracy: Poznań

Zakres obowiązków:

Oczekiwania:

 prowadzenie ksiąg rachunkowych funduszy inwestycyjnych zgodnie z
obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi, w
szczególności:

 wykształcenie
wyższe
(preferowane
Rachunkowość, Inwestycje Kapitałowe)





weryfikacja i ewidencja w systemie księgowym dokumentów
dotyczących operacji wykonywanych na funduszach
ustalanie wartości aktywów netto oraz wyniku z operacji funduszy
ustalanie wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
funduszy

 uzgadnianie stanów ksiąg rachunkowych funduszy inwestycyjnych z
Depozytariuszem
 sporządzanie raportów finansowych funduszy inwestycyjnych
 współpraca z innymi podmiotami obsługującymi fundusze inwestycyjne
oraz aktywny udział w tworzeniu i udoskonalaniu narzędzi i procedur
operacyjnych

kierunki:

Finanse,

 znajomość ogólnych zasad rachunkowości i funkcjonowania rynku
kapitałowego w Polsce
 praktyczna znajomość podstawowych narzędzi Ms Excel i Ms
Access
 komunikatywna znajomość języka angielskiego
 zdolności analityczne i samodzielność
 bardzo dobra organizacja pracy- umiejętność pracy pod presją
czasu
 doświadczenie w księgowości funduszy inwestycyjnych będzie
dodatkowym atutem

 uczestnictwo w projektach usprawniających pracę działu

Osobie, która pomyślnie przejdzie proces rekrutacji
oferujemy:
 pracę w solidnej, renomowanej firmie
 wsparcie w rozwoju zawodowym i rozwój kompetencji w branży
finansowej
 przyjazną kulturę organizacyjną opartą na szacunku, współpracy i
zaangażowaniu
 biuro zlokalizowane w centrum Poznania
 atrakcyjny system premiowania
 zróżnicowany pakiet benefitów: opieka medyczna, premia wypoczynkowa,
ubezpieczenie grupowe, świeże owoce w biurze

 sympatyczną atmosferę w czasie pracy i po pracy:
wspólne wyjścia i wyjazdy integracyjne

CV oraz list motywacyjny z podaniem numeru
referencyjnego prosimy przesłać do dnia 15 lutego
2019 na adres: rekrutacja.tfi@santander.pl
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi
kandydatami, a nadesłanych ofert nie zwracamy.

Informacja o zasadach przetwarzania danych
osobowych

Informujemy, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A z siedzibą w Poznaniu, Plac
Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań (dalej: ”Santander TFI” lub „Administrator”). Dane kontaktowe Administratora: tel. 061 855 73 22,
e-mail: tfi@santander.pl, SantanderTFI.pl.
2. Możesz w każdej chwili skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: tfi.iod@santander.pl.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE).
4. Dane zbierane są dla potrzeb prowadzonej aktualnie przez Santander TFI rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Ciebie odrębnej,
wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.
5. Dane osobowe przekazane wyłącznie w związku z ubieganiem się o zatrudnienie na danym stanowisku przetwarzane są przez okres 3
miesięcy, liczony od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie wpływu dokumentów aplikacyjnych. Dane osobowe, przekazane
wraz ze zgodą na ich przetwarzanie na potrzeby przyszłych rekrutacji – przetwarzane są przez okres 12 miesięcy od pierwszego dnia
roku następującego po dacie wpływu dokumentów aplikacyjnych. Po upływie terminów, o których mowa w zdaniach poprzednich, albo
w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji - Twoje dane zostaną niezwłocznie usunięte
lub zniszczone przez Administratora.
6. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
7. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) .
8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych w przyszłych rekrutacjach nie jest obowiązkowe.
9. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest
obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
10. Decyzje podejmowane w związku z prowadzoną rekrutacją nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają
profilowaniu.

Jeżeli chcesz abyśmy rozpatrywali Twoją kandydaturę w przyszłych rekrutacjach prowadzonych w Santander TFI, prosimy o wyrażenie zgody na
powyższe, poprzez umieszczenie oświadczenia o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez
Santander TFI z siedzibą w Poznaniu, przy Pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.”
Jeżeli wyrazisz wyżej wskazaną zgodę, przysługiwać Ci będzie prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie
stosownego maila na adres: rekrutacja.tfi@santander.pl. Wyrażenie przedmiotowej zgody jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w
rekrutacji prowadzonej na dane stanowisko (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny
uzasadniającej odmowę zatrudnienia).
Santander TFI zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Nadesłanych materiałów nie zwracamy.

