
Blackpartners
Blackpartners Sp. z o.o. to spółka założona przez byłych konsultantów McKinsey i JP Morgan Chase specjalizująca się

w zakresie doradztwa transakcyjnego.

Poszukujemy osoby na stanowisko: 

Associate - M&A advisory

Blackpartners

Do zadań przyjętej na to stanowisko osoby będzie należało m.in.

 Analiza finansowa, wycena spółek publicznych oraz niepublicznych

 Projekcje finansowe spółek w zakresie procesów M&A, jak i finansowania dłużnego

 Przygotowywanie materiałów informacyjnych, raportów, komentarzy dotyczących zdarzeń i sytuacji na rynku 
kapitałowym

 Strukturyzowanie transakcji kapitałowych

 Współpracę z Klientami w zakresie realizowanych projektów

Od kandydatów oczekujemy:

 Wykształcenia wyższego (preferowane ekonomiczne/finansowe) lub ostatnie lata studiów

 Minimum 2-letniego doświadczenia na stanowisku związanym z przygotowywaniem raportów analitycznych, 
wycen spółek

 Tytułu CFA lub licencji doradcy inwestycyjnego będzie dużym atutem

 Biegłej znajomości zagadnień związanych z wyceną spółek

 Wysokich umiejętności analitycznego myślenia i syntezy problemów

 Samodzielności w działaniu i kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów

 Bardzo dobrej znajomość pakietu MS Office

 Znajomości ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju i zainteresowania tym obszarem 

 Znajomości języka angielskiego

Oferujemy:

 pracę na etat lub zlecenie (student/ka) w dynamicznym i młodym zespole

 atrakcyjne warunki wynagrodzenia

 premię roczną zależną od wyników biznesowych przedsiębiorstwa

 narzędzia pracy potrzebne do wykonywania zadań (komputer, telefon komórkowy)

 unikalną możliwość rozwoju osobistego wraz z rozwojem firm

 Współpracę z ekspertami z zakresu bankowości inwestycyjnej oraz fuzji i przejęć

 Elastyczne godziny pracy (również w niepełnym wymiarze) i pracę zdalną

Pisemne oferty zawierające list motywacyjny oraz życiorys wraz z aktualnym zdjęciem prosimy kierować na adres: 

rekrutacja@blackpartners.pl w terminie do 29 lutego 2016 r. Do wysłanych dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę: 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Blackpartners Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r., o Ochronie Danych Osobowych, Dz.U. Nr 133, poz. 883)".
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