Dom Maklerski Banku BPS

Prawnik
Aktualnie poszukujemy pracownika na stanowisko:
Prawnik
Miejsce pracy: Warszawa
Zakres obowiązków:
Kierowanie i nadzór nad obszarami:
Obsługa prawna Spółki oraz jej organów w pełnym zakresie jej działalności (m.in. prawo:
handlowe, cywilne, zamówień publicznych, o obrocie instrumentami finansowymi, pracy,
w tym m.in. koordynację postępowań przed sądami w toczących się postępowaniach
sądowych oraz przed organami administracji publicznej w postępowaniach
administracyjnych, pomoc prawna w zakresie windykacji należności),
Sporządzanie projektów pism oraz innych dokumentów,
Sporządzanie interpretacji i rekomendacji,
Bieżąca pomoc prawna (pisemna/ustna) w sprawach z zakresu działalności Domu
Maklerskiego, wsparcie prawne dla jednostek organizacyjnych w bieżącej pracy, w tym
opiniowanie dokumentacji sporządzanej w Spółce,
Sporządzanie, opiniowanie, negocjowanie umów zawieranych z klientami,
Udział w negocjacjach z kontrahentami/klientami,
Przygotowywanie projektów uchwał i innych aktów wewnętrznej legislacji,
Reprezentowanie Spółki w kontaktach z instytucjami państwowymi,
Monitoring zmian przepisów prawa,
Stała współpraca z jednostkami organizacyjnymi Spółki w zakresie dostosowania
regulacji wewnętrznych do zmian przepisów prawa, w tym udział w przygotowaniu
projektów nowych regulacji.
Wymagania:
Ukończone studia wyższe prawnicze,
Doświadczenie na rynku kapitałowym,
Znajomość przepisów prawa w obszarze rynku finansowego i rekomendacji, nadzorczych,
ze szczególnym uwzględnieniem otoczenia prawnego funkcjonowania Domów
Maklerskich,
Wysoka etyka zawodowa,
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Umiejętność tworzenia i analizowania regulacji prawnych i dokumentacji,
Umiejętność pracy pod presją czasu,
Zdolności analityczne, dokładność w wykonywaniu codziennych obowiązków służbowych,
Dostępność w wymiarze 1etatu,
Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, umiejętność pracy w
zespole,
Samodzielność.
Oferujemy:
umowę o pracę,
pracę w doświadczonym zespole oraz przy realizacji nowych projektów,
zdobycie doświadczenia zawodowego w firmie inwestycyjnej,
prywatną opiekę medyczną,
karta MultiSport.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.
UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)), wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy oraz formularzu
rekrutacyjnym, lub przez wskazanie konkretnych danych, które będą przetwarzane, np. w
postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, itp.) w celu udziału w procesie rekrutacji
przez Dom Maklerski Banku BPS S.A.,
ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa.
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