
Nasza Spółka, Doradcy24 SA, jest jedną z największych firm doradztwa finansowego w 

Polsce. Oddziały spółki funkcjonują w 14 miastach, na terenie kraju działa sieć ponad 80 

placówek partnerskich. Od 3 lat nasza spółka notowana jest na NewConnect. Doradcy24 są 

członkiem Związku Firm Doradztwa Finansowego, który zrzesza największe firmy doradcze.  

 

Podstawą naszego sukcesu jest wysoka jakość usług oraz nieustanne dążenie do podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych. To właśnie dlatego każdego miesiąca grono naszych 

zadowolonych Klientów powiększa się o kilkaset osób.  

 

Nasz sukces zawdzięczmy ludziom tworzącym firmę Doradcy 24 SA. To oni są naszą 

największą wartością. Właśnie dzięki naszym współpracownikom udaje się pokonywać 

kolejne wyzwania i umacniać pozycję na rynku. Nasza firma jest dowodem na to, że w 

atmosferze współpracy i zrozumienia łatwiej realizuje się ambitne zamierzenia. Satysfakcja 

zawodowa nabiera wtedy wyjątkowego smaku ! 

 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w procesie rekrutacji na stanowisko: 

Stażysta 
 

Miejsce pracy: Warszawa 

Osoby na tym stanowisku będą odpowiedzialne za uczestniczenie w cyklu szkoleń, a 

następnie wykorzystanie zdobytej wiedzy w kontakcie z klientem. 

Oferujemy 

 zdobywanie wiedzy i doświadczenia w najdynamiczniej rozwijającej się branży w 

Polsce 

 pakiet szkoleń produktowych, instrumentowych, sprzedażowych i interpersonalnych 

 możliwość kontynuowania kariery zawodowej na stanowisku Doradcy Finansowego 

 atrakcyjny system wynagrodzenia 

 elastyczny czas pracy 

Wymagania  

 chęci nauki i rozwoju 

 uczestniczenie w stałych terminach biurowych, w tym w szkoleniach 

 rzetelności i uczciwości 

 preferowany wiek 19-30 lat 

Mile widziane  

 wiedza z zakresu rynku i produktów finansowych 

 doświadczenie w branży finansowej bądź handlowej 

Aplikacje wraz z załączona klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych prosimy przesyłać na adres: 
lukaszewski.mrk@gmail.com 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej 
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o 
Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z póżn. zm.) Oferty nie zawierające klauzuli nie będą przez 
nas rozpatrywane. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami. 
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