
 

 

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesów rekrutacyjnych w Deutsche Bank Polska S.A.” 
(zgodnie w Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity Dz.U. 2014 r. poz.1182). 

 

Asystent w Departamencie Powierniczym w Warszawie 
Nr ref.: DB/DP/A/WAR 
 

Jeżeli jest Pan/ Pani wyróżniającym się absolwentem studiów wyższych, dodatkowo posiadającym 
pierwsze doświadczenia w pracy lub odbyty staż/ praktyki w instytucji finansowej - oferujemy szansę 
na zdobycie wiedzy i doświadczenia w bankowości ! 

 
Zakres obowiązków: 
 

 współpraca z klientami departamentu (funduszami inwestycyjnymi, bankami, domami maklerskimi) 

 pozyskiwanie i weryfikacja dokumentacji od klientów  

 przygotowanie i dystrybucja materiałów informacyjnych dla klientów pozyskiwanie i przekazywanie 

informacji o sposobie funkcjonowania polskiego i zagranicznych rynków kapitałowych 

 sporządzanie raportów i opracowań analitycznych i statystycznych na potrzeby klientów wewnętrznych i 

zewnętrznych 

 pomoc przy przygotowywaniu ofert współpracy z klientami oraz przy opracowywaniu odpowiedzi na 

zapytania ofertowe  

 otwieranie rachunków papierów wartościowych, rejestrów aktywów, rejestrów zagranicznych papierów 

wartościowych oraz rejestrów obligacji. 

 

Wymagania bezwarunkowe: 

 wykształcenie wyższe magisterskie lub 5-ty rok studiów (preferowane kierunki: finanse i bankowość, 

ekonomia) 

 bardzo dobra znajomość języka angielskiego 

 odbyte praktyki/ staż 

 

Dodatkowe atuty:  

 1-2 lata doświadczenia w instytucji finansowej (bankowość, consulting, finanse, ubezpieczenia)  

  wiedza z zakresu funkcjonowania rynków kapitałowych oraz  instytucji na rynku kapitałowym: giełdy, 

depozyty, centralni kontrpartnerzy, banki, firmy inwestycyjne      

 wiedza z zakresu działania instrumentów finansowych. 

 



 

 

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesów rekrutacyjnych w Deutsche Bank Polska S.A.” 
(zgodnie w Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity Dz.U. 2014 r. poz.1182). 

 

Cechy osobowości i umiejętności:  

 umiejętność pracy w zespole 

 odporność na stres 

 dobra organizacja pracy 

 umiejętność nawiązywania relacji z klientami, w tym klientami z innych lokalizacji Grupy DB AG 

 przywiązanie do szczegółów i sumienność 

 dyspozycyjność (pełny etat). 

 

 

 

Wybranym Kandydatom oferujemy rozwój i poszerzanie wiedzy oraz umiejętności w jednej z wiodących grup 

finansowych, bardzo dobrą atmosferę pracy, prywatną opiekę medyczną oraz możliwość partycypacji w pakiecie 

benefitów. 

 

 
CV prosimy nadesłać za pomocą przycisku: 

 

 

 
 
 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy. 
 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=ae3f650f0d6b49abbf89935f7e149758

