Junior Compliance
Společnost EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. je českým obchodníkem s cennými papíry
nebankovního typu. Jedná se o stabilní společnost, která poskytuje své služby na kapitálovém trhu již od roku
1994 a to jak pro retailovou, tak i korporátní klientelu. V rámci evropského pasu máme možnost poskytovat
své služby nejen na území České republiky ale i v zahraničí. Díky našemu inovativnímu přístupu a kvalitě
služeb vytváříme příležitost růstu jak pro naše klienty, tak i zaměstnance.
Společnost do svého týmu aktuálně hledá uchazeče na pozici junior compliance:
Náplň práce:
Vytváření a průběžná revize vnitřních předpisů obchodníka s cennými papíry (OCP) dle platné
legislativy a stanovisek ČNB
Vytváření a průběžná revize klientské dokumentace OCP dle platné legislativy a stanovisek ČNB
Monitoring aktuálních právních předpisů upravujících činnost OCP
Průběžná kontrola plnění zákonných povinností OCP
Přijímání opatření za účelem zajištění souladu činností OCP s právními předpisy
Koordinace vyřizování stížností a reklamací zákazníků OCP
Koordinace komunikace OCP s Českou národní bankou
Konzultační, poradenská a školící činnost
Související administrativní činnosti
Předpoklady:
Dlouhodobý zájem o činnost compliance, vnitřního auditu či řízení rizik pro finanční instituce
Znalost práce na PC (zejm. MS Word, MS excel)
Samostatnost, zodpovědnost, flexibilita
Znalost anglického jazyka výhodou
Právní či ekonomické vzdělání výhodou (vhodné pro absolventy či studenty posledních ročníků VŠ)
Zkušenosti s činností obchodníka s cennými papíry či investičního zprostředkovatele nebo jiné
finanční instituce výhodou
Znalost obchodního systému Capitol výhodou
Nabízíme:
Práci na plný či zkrácený úvazek
Vysoce odbornou práci v oblasti kapitálového trhu
Samostatnou a zodpovědnou činnost
Možnost seberealizace a profesního růstu
Odpovídající mzdové ohodnocení
Příjemné pracovní prostředí a přátelský kolektiv
V případě vašeho zájmu o výše uvedenou pozici zašlete svůj strukturovaný životopis včetně motivačního
dopisu na níže uvedenou adresu.
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