Compliance Officer
EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. je českým obchodníkem s cennými papíry nebankovního typu, který jako
jeden z mála sídlí v Brně. V EFEKTĚ zastřešujeme komplexní služby související s distribucí a administrací finančních
produktů. Neustále se snažíme zvyšovat standard péče o klienty, která se čím dál více posouvá do online světa.
Spolu s našimi obchodními partnery proto vyvíjíme řešení, která jim umožní zůstat na špičce v oblasti poskytování
finančních služeb. V EFEKTĚ jsou tak nápady vítány a do diskuze se může zapojit opravdu každý. Ostatně v našem
spíše rodinném kolektivu si na korporátní struktury a omezení zrovna nepotrpíme.
Pokud máš zájem o kapitálový trh, nebojíš se komunikace s auditory či ČNB a baví tě hledat řešení tam, kde to
ostatní vzdali, uvítáme tě u nás s otevřenou náručí
Aktuálně totiž hledáme do našeho týmu posilu na pozici Compliance Officer.
Co bude tvým úkolem?
Kontinuální práce na úpravách a vylepšování klientské dokumentace a předpisové základny.
Kontrola standardu poskytované péče klientům ze strany našich obchodních partnerů.
Příprava podkladů pro kontrolní zprávy a audity.
Právní podpora ostatním útvarům při zodpovídání klientských dotazů a požadavků.
Zapojení do vývoje stěžejních firemních i skupinových projektů.
Co od tebe očekáváme?
Jsi absolvent či student posledního ročníku vysoké školy právního či ekonomického zaměření, případně
kombinace.
Již máš za sebou alespoň roční pracovní zkušenost v advokacii, státní správě nebo finančních službách.
Umíš analyzovat text i poskytnutá data a zpracování na úrovni považuješ za standard.
Zajímá tě dění na kapitálových trzích.
Nebojíš se odpovědnosti, zároveň jsi pečlivý a umíš s klidem vykomunikovat svá rozhodnutí.
Co ti můžeme nabídnout?
Práci na plný úvazek na dobu neurčitou, protože jistota je jedním z definičních znaků finančnictví.
Příjemnou pracovní dobu, kdy je však občas potřeba máknout bez ohledu na hodinky. Večeři ale stihneš
vždy.
Mzdu na základě společné dohody a pevně daný rámec profesního rozvoje.
Spoustu zkušeností ceněných na pracovním trhu. A taky zpětnou vazbu, té se u nás nešetří.
Kanceláře přímo na Svoboďáku.
Přátelský kolektiv, který táhne za jeden provaz.
Nějaké ty benefity - 5 týdnů dovolené, dotovanou MultiSportku, firemní tarif na telefon nebo stravenky.
Nástup:
Ideálně ihned, případně dle domluvy.
Místo výkonu práce:
náměstí Svobody 91/20, 602 00 Brno-město
Zaujala tě tato pozice? Tak pošli životopis spolu s krátkým motivačním dopisem na kontakt níže.
Kontakt:
Vojtěch Hebnar – vedoucí útvaru Compliance a řízení rizik
E-mail: hebnar@efekta.cz
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