Připojte se k týmu společnosti Patria Finance, a.s.
Společnost Patria Finance, a.s. byla založena v roce 1994. Je držitelem povolení České národní banky,
které ji opravňuje k obchodování s domácími i zahraničními cennými papíry, je členem Burzy cenných
papírů Praha. Patria je členem skupiny KBC Group, která patří mezi největší a nejsilnější finanční
skupiny v Evropě. Jediným vlastníkem je Československá obchodní banka, a.s.
V současné době hledáme zaměstnance na pozici:

BACK OFFICE/ MIDDLE OFFICE SPECIALISTA
Náplň práce:
denní rekonciliace pozic; oceňování pozic; kontrola podkladů a výpočet PnL;
komunikace se zákazníky, kontrola a zpracování konfirmací obchodů s cennými papíry;
monitoring dodržování stanovených limitů a interních postupů (limity na zákazníky, obchodní
protistrany, investiční nástroje; settlement a pre-settlement limity);
správa statických dat (databáze cenných papírů, data zákazníků), přístupových oprávnění;
pravidelný reporting: externí regulátorovi; interní oddělení řízení rizik a oddělení Compliance
vypořádání obchodů na Burze cenných papírů, zahraničních obchodů a převodů cenných papírů
komunikace s depozitáři, custodiany, protistranami a klienty
agenda spojená s převody finančních prostředků
Požadujeme:
VŠ vzdělání ekonomického zaměření;
orientace v problematice - praxe u obchodníka s cennými papíry, v bance;
samostatnost, zodpovědnost, svědomitost, pečlivost a vysoké pracovní nasazení;
schopnost analytického myšlení, týmové i samostatné práce;
výborné komunikační schopnosti;
dobrá znalost angličtiny slovem i písmem;
aktivní znalost práce s MS Office (Excel, Word, PowerPoint).
Nabízíme:
zaměstnání v prestižní české společnosti se silným tuzemským i zahraničním zázemím;
možnost dále se rozvíjet v oblasti finančních trhů a zároveň získávat přehled v dalších
činnostech investičního bankovnictví;
přátelskou atmosféru v příjemném pracovním prostředí;
spolupráci s mladým a dynamickým týmem operujícím v mezinárodním prostředí;
kompetitivní finanční podmínky, zaměstnanecké výhody.
V případě Vašeho zájmu o tuto pozici zašlete, prosím strukturovaný životopis s motivačním dopisem na
níže uvedený kontakt:hrabetova@patria.cz nebo písemně na adresu: Patria Finance, a.s., Oddělení
lidských zdrojů, Jungmannova 24, 110 00 Praha 1.
Odesláním svého životopisu potvrzujete, že jste se obeznámil/a s údaji o zpracování Vašich
osobních údajů uvedených v Informačním memorandu pro uchazeče zde.

