Manpower to światowy lider w dziedzinie HR o ponad 60-cio letniej tradycji. Nasza firma jest obecna w
82 krajach, na terenie Polski mamy 50 oddziałów. Współpracujemy z 400 000 klientów rocznie, w tym
małymi i średnimi przedsiębiorstwami ze wszystkich sektorów, a także największymi światowymi
korporacjami. Nasze usługi obejmują pracę tymczasową, rekrutację pracowników stałych, zatrudnienie
zewnętrzne oraz doradztwo personalne.
Obecnie dla jednego z naszych Klientów, firmy z branży brokerskiej, poszukujemy Kandydatów
na stanowisko:

Analityk rynku Forex
Praca Stała
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: EAF/001/TPA

Obowiązki
 Analizowanie danych makroekonomicznych, aktualnej sytuacji na rynku Forex oraz czynników
kształtujących pozycję PLN
 Przygotowywanie dziennych, tygodniowych oraz miesięcznych raportów i analiz z rynku
walutowego oraz kapitałowego
 Monitorowanie zmienności PLN i wpływu na polskich przedsiębiorców
 Wspieranie zespołu sprzedażowego oraz dealera w zakresie przygotowywania ofert i nowości
rynkowych
 Pisanie artykułów oraz treści marketingowych nt. sytuacji na rynku
 Codzienna współpraca z siedzibą w Londynie
Wymagania
 Znajomość rynku Forex, zasad funkcjonowania rynku giełdowego oraz pozagiełdowego
 Wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów (preferowane kierunki: finanse, ekonomia)
 Zaawansowana znajomość j. angielskiego
 Umiejętność tworzenia tekstów w sposób przystępny dla odbiorcy
 Komunikatywność i umiejętność współpracy z grupą
 Gotowość do odbywania podróży służbowych do siedziby w Londynie
Oferujemy:

Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie naszego Klienta, o ugruntowanej pozycji na
rynku, z siedzibą w Londynie

Umowę na czas 6 miesięcy z realną możliwością przedłużenia

Wstępne szkolenie w siedzibie firmy w Londynie i codzienne wsparcie doświadczonych
pracowników firmy (w tym także z zespołem z Wielkiej Brytanii)

Dogodną lokalizację miejsca pracy w Warszawie

Możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres: aleksandra.topolewska@manpower.pl

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: "Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych
osobowych zawartych w moim CV przez ManpowerGroup Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 68, do
celów związanych z procesem rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych innym podmiotom z
ManpowerGroup oraz potencjalnym pracodawcom do celów związanych z procesem rekrutacji. Przysługuje mi prawo dostępu
do moich danych i ich poprawiania."

