Turbine Analytics S.A. – Analityk Biznesowy
Kim jesteśmy?
Turbine Analytics S.A. – Fintech dostarczający rozwiązania w formule Software-as-a-Service oraz
Model-as-a-Service z zakresu zarządzania portfelem inwestycyjnym oraz analityki ryzyka dla instytucji
finansowych zarządzających aktywami poszukuje kandydatek/-ów na stanowisko Analityka
Biznesowego.
Jeśli:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Nie lubisz robić w pracy codziennie tego samego
Lubisz twórcze poszukiwanie rozwiązań
Działasz szybko i sprawnie
Cenisz dobrą atmosferę w pracy
Nie boisz się brania odpowiedzialności za efekty
Chcesz mieć poczucie wpływu
Szukasz miejsca, które pozwoli połączyć Twoją wiedzę z nowoczesnymi technologiami

To szukamy właśnie Ciebie!
Co robimy?
➢
➢
➢
➢

Usprawniamy
Automatyzujemy
Kreujemy
Działamy szybko i sprawnie (jak turbina!)

Główne zadania:
• Udział w tworzeniu rewolucyjnych rozwiązań IT w modelu SaaS do zarządzania portfelem oraz
zarządzania ryzykiem dla polskich i zagranicznych Instytucji Finansowych zarządzających
aktywami
• Przygotowywanie specyfikacji analitycznych dla programistów (w tym dokumentacji,
przykładów i prototypów) z zarządzania portfelem oraz ryzykiem w zakresie:
o wyliczania wskaźników ryzyka
o raportowania
o prezentacji informacji o instrumentach i portfelach inwestycyjnych
• Consulting oraz komunikacja z Klientami (zarządzającymi portfelem, zarządzającymi ryzykiem
oraz analitykami)
• Przygotowywanie raportów i analiz dla Klientów
• Udział w projektowaniu rozwiązań z zakresu zarządzania portfelem i zarządzania ryzykiem we
współpracy z Właścicielem Produktu, Programistami oraz Product Designerami
• Zapewnienie jakości tworzonych rozwiązań
• Udział w projektach prowadzonych w trybie Agile/SCRUM
Wymagania:

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Wykształcenie wyższe (min. studia licencjackie) z
zakresu ekonomii, finansów, metod
ilościowych lub podobne (lub w trakcie studiów)
5 lat doświadczenia w pracy w firmie związanej z rynkami finansowymi (jeśli nie masz tyle, a
czujesz się dobra/dobry to nie zniechęcaj się i próbuj swoich sił - szukamy też osób o mniejszym
doświadczeniu!)
Tytuł CFA / DI / FRM / PRM lub w trakcie uzyskiwania
Znajomość tematyki inwestycji giełdowych, rynków finansowych, zarządzania ryzykiem
rynkowym i zarządzania portfelem
Znajomość pakietu MS Office
Zaawansowana znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodne poruszanie się
w tekście pisanym oraz w komunikacji werbalnej
Proaktywne nastawienie
Dyspozycyjność, gotowość do zadaniowej pracy
Komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole

Jeśli poza powyższymi, posiadasz któreś z poniższych obiecujemy, że Twój szef przez pierwszy
miesiąc pracy będzie Ci robił kawę co najmniej raz w tygodniu (albo coś innego dobrego - w sumie
on sam nie pije kawy):
• Wiedza z zakresu modelowania rynków finansowych, matematyki finansowej/aktuarialnej,
teorii ryzyka, analizy statystycznej, modelowania ekonometrycznego, metod symulacyjnych
oraz optymalizacji
•
•
•
•

•

Doświadczenie w pracach projektowych lub badawczych w ramach zajęć na studiach lub
w ramach kół naukowych
Znajomość tematyki Performance Attribution
Umiejętność programowania w jednym z wymienionych środowisk obliczeniowych: Matlab, R
lub VBA
Znajomość praktyczna i/lub doświadczenie w implementacji:
o modeli Value-at-Risk
o modeli Stress testów
Znajomość SQL, relacyjnych i nierelacyjnych baz danych

Miejsce pracy: Warszawa
Oferujemy:
• Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie w sektorze zaawansowanych technologii dla
finansów i inwestycji (fintech)
• Rodzinną atmosferę pracy
• Możliwość pracy na styku finansów, metod ilościowych oraz nowoczesnych technologii
informatycznych do analizy big data
• Atrakcyjny i zróżnicowany zakres zadań: konsultingowe, specyfikacyjne, techniczne
• Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
• Urozmaicony charakter pracy: praca z klientem, praca samodzielna oraz praca w zespole
W razie zainteresowania ofertą prosimy o przesłanie CV na adres mailowy:
mail@turbineanalytics.com w temacie wiadomości należy podać nazwę stanowiska.

W treści CV należy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na okres 6 miesięcy zgodnie
z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883.)”

