Specjalista ds. ewidencji papierów wartościowych
Dom Maklerski INC S.A. jest niezależną firmą inwestycyjną, specjalizującym się w ofertach publicznych akcji innowacyjnych spółek z sektora tzw. nowej gospodarki.
Jako następny krok w rozwoju planujemy rozpoczęcie świadczenia usługi depozytariusza dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych i w związku z tym poszukujemy doświadczonych osób do nowopowstającego zespołu.
Do zadań osoby na stanowisku Specjalista ds. ewidencji papierów wartościowych będzie należało:
- prowadzenie ewidencji papierów wartościowych, w tym analiza i uzgadnianie kont papierów wartościowych oraz sporządzanie bilansów papierów wartościowych,
- prowadzenie rejestrów zagranicznych instrumentów finansowych,
- obsługa rozliczeń transakcji na papierach wartościowych, w tym transakcji na instrumentach pochodnych, transakcji w ramach rynku niepublicznego i transakcji rozliczanych na rynkach zagranicznych,
- obsługa innych operacji związanych z papierami wartościowymi, w tym obsługa zdarzeń korporacyjnych oraz praw i pożytków z instrumentów finansowych,
- prowadzenie i obsługa depozytu papierów wartościowych,
- współpraca z KDPW i innymi podmiotami rynku finansowego w zakresie prowadzenia rachunków
papierów wartościowych, przechowywania aktywów, rozliczania transakcji i innych operacji,
- prowadzenie rejestru akcjonariuszy,
- wykonywanie zadań agenta emisji, sponsora emisji i pośrednika rejestracyjnego,
- przygotowywanie wymaganych raportów i sprawozdań oraz śledzenie zmian w regulacjach prawnych w obszarze wykonywanej pracy,
- opracowywanie wewnętrznych procedur w zakresie prowadzenia oraz procedur operacyjnych we
współpracy z klientami,
- wsparcie komórki compliance w kwestiach regulacyjnych i nadzorczych,
- wdrażanie i rozwój oprogramowania wykorzystywanego przez biuro maklerskie.

Dom Maklerski INC SA | ul. Abpa A. Baraniaka 6 | 61-131 Poznań
t: +48 61 845 5000 |e: biuro@dminc.pl | www.dminc.pl
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 00000371004
NIP: 7010277149, REGON: 142721519

Wymagania:
- wykształcenie wyższe,
- nie mniej niż około 2-letnie doświadczenie w pracy w zakresie ewidencji papierów wartościowych
w biurze maklerskim lub banku, w tym we współpracy z KDPW lub doświadczenie w KDPW,
- znajomość procedur i regulacji KDPW, w tym zasad ewidencji i rozliczeń papierów wartościowych,
- doskonała organizacja pracy,
- licencja maklera papierów wartościowych - mile widziana,
- znajomość oprogramowania Arise Argos MBO - mile widziana.

Oferujemy:
- możliwość zdobycia doświadczenia w firmie inwestycyjnej,
- uczestnictwo w budowaniu od podstaw nowej usługi oraz zespołu,
- pokrycie kosztów kursu i egzaminu na maklera papierów wartościowych,
- możliwość rozwoju zawodowego,
- umowę o pracę lub współpracę na B2B, w tym w niepełnym wymiarze godzin,
- pracę w systemie hybrydowym.

Miejsce pracy: Warszawa lub Poznań
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