Młodszy/Średniego szczebla Specjalista ds. sprzedaży instrumentów pochodnych
OPIS STANOWISKA:

●

Ocena, sporządzanie konspektów oraz negocjowanie wszelkiego rodzaju dokumentacji umów ramowych na rynkach
pozagieł
dowych (ze stosownym uwzględnieniem prawa angielskiego lub Nowego Jorku) w tym między innymi: umów
ramowych ISDA [
międzynarodowa umowa w sprawie transakcji swapowych i instrumentów pochodnych
] (i dokumentacji
pomocniczej), Credit Support Annex, GMRA, MRA, GMLSA, MSLA, MSFTA, dokumentacji Prime Brokerage [
kompleksowa
obsługa maklerskąfunduszu ] (w tym kompleksowych umów brokerskich i umów dodatkowych), kontraktów futures lub
umów kompensacyjnych.

●

Ocena dokumentów konstytucyjnych, kompensacji wzajemnych zobowiązań, zabezpieczeńi opinii dot. zdolności, które
mogąbyćwymagane, a także pomoc w opracowywaniu dodatkowych przepisów dostosowanych do indywidualnych
potrzeb poszczególnych jurysdykcji lub typów kontrahentów.

●

Informowanie o zmianach gospodarczych i regulacyjnych wpływających na sposób, w jaki spółka prowadzi działalność.

●

Współpraca z zainteresowanymi stronami wewnętrznymi (w tym między innymi w kwestii handlu, sprzedaży kredytów,
sprawach skarbowych, podatkowych, prawnych) w trakcie procesu negocjacji.

●

Prowadzenie na bieżąco ewidencji postępu i rozpowszechnianie informacji w odniesieniu do realizowanej dokumentacji.

NASZA OFERTA:

▪

Praca w międzynarodowym, nowym, dynamicznie rozwijającym sięśrodowisku, w którym można przyczynićsiędo
budowania innowacyjnych rozwiązańdla profesjonalistów

▪

Szeroki wachlarz możliwoś
ci rozwoju

▪

Wysokie standardy etyczne w miejscu pracy

▪

Dostęp do produktów Thomson Reuters z aktualizowanymi na bieżąco danymi ekonomicznymi

▪

System prywatnej opieki zdrowotnej, w tym karta Multisport


▪

2 dodatkowe dni wolne za wolontariat

ANALITYK ZARZĄDZANIA SPRAWAMI
OBOWIĄZKI


▪

Wykonuje terminowo i dokładnie badania jako istotny członek lokalnej grupy badawczej

▪

Usuwa "fałszywe alarmy" z selekcji wstępnej

▪

Oznacza "zgodne" jako częśćprocesu naprawczego lub monitorowania w toku

▪

Tworzy i prowadzi odpowiednie i dokładne rejestry KYC w systemie

▪

Skanuje oryginały dokumentów do systemu

▪

Streszcza i / lub tłumaczy dokumenty w języku innym niżangielski

▪

Dostosowuje odpowiednie zlecenia do uzgodnionych SLA [umowa o gwarantowanym poziomie świadczenia usług]


NASZA OFERTA:


▪

Praca w międzynarodowym, nowym, dynamicznie rozwijającym sięśrodowisku, w którym można przyczynićsiędo
budowania innowacyjnych rozwiązańdla profesjonalistów

▪

Szeroki wachlarz możliwoś
ci rozwoju

▪

Wysokie standardy etyczne w miejscu pracy

▪

Dostęp do produktów Thomson Reuters z aktualizowanymi na bieżąco danymi ekonomicznymi

▪

System prywatnej opieki zdrowotnej, w tym karta Multisport

▪

2 dodatkowe dni wolne za wolontariat

Analityk Danych, Towary

OBOWIĄZKI


▪

Prowadzenie aktualnej bazy podstawowych parametrów makroekonomiczne/aktywów rzeczowych w sposób
dokładny i terminowy

▪

Upewnianie się, że dane referencyjne/metadane sąwypełniane i dostarczane w nowych i istniejących zbiorach

danych

▪

Udziałw kontroli danych, obsłudze klienta, rozwiązywaniu problemów z danymi, jak równieżpodejmowanie
kroków zapobiegawczych w celu podniesienia jakoś
ci danych

▪

Wsparcie relacji pomiędzy firmąa dostawcądanych na potrzeby codziennych działań.

NASZA OFERTA:


▪

Praca w międzynarodowym, nowym, dynamicznie rozwijającym sięśrodowisku, w którym można przyczynićsiędo
budowania innowacyjnych rozwiązańdla profesjonalistów

▪

Szeroki wachlarz możliwoś
ci rozwoju

▪

Wysokie standardy etyczne w miejscu pracy

▪

Dostęp do produktów Thomson Reuters z aktualizowanymi na bieżąco danymi ekonomicznymi

▪

System prywatnej opieki zdrowotnej, w tym karta Multisport

▪

2 dodatkowe dni wolne za wolontariat

