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Płatny program
stażowy
Po stażu zostań naszym
pracownikiem!
Franklin Templeton Investments to globalny lider zarządzania aktywami świadczący swoje usługi klientom w
ponad 150 krajach. Prowadzimy naszą działalność z taką samą rozwagą, z jaką zarządzamy aktywami,
nieustannie koncentrując się na zapewnianiu odpowiednich rozwiązań inwestycyjnych, ponadprzeciętnych
wyników długoterminowych oraz profesjonalnej, indywidualnej obsługi. Dzięki takiemu podejściu, w którym to
klient jest na pierwszym miejscu, staliśmy się jedną z najbardziej zaufanych marek na rynku usług finansowych.
Poszukujemy stażysty chcącego dołączyć do naszego zespołu.
Zespół Client Data Exchange (CDEX) jest częścią większego działu Global Data Services odpowiedzialną za
rozwiązania umożliwiające zarządzanie dystrubucją danych dotyczących produktów inwestycyjnych Franklin
Templeton Investments. Obejmuje to specjalistów, procesy i technologię. Zespół zajmuje się generowaniem
raportów i dostarczaniem danych dla dystrybutorów danych o funduszach inwestycyjnych. CDEX odpowiada
także za dostarczanie raporów wymaganaych na podstawie regulacji Unii Europejskiej.
Stażysta jest odpowiedzialny za wspieranie stałego personelu w związku z realizacją projektów oraz
wykonywaniem codziennych zadań o charakterze operacyjnym i dbałość o to iż wszystkie powierzone zadania
i przychodzące zapytania zostały wykonane terminowo, precyzyjnie i zgodnie z wewnętrznymi procedurami.
Idealny kandydat powinien posiadać:
 Aktywny status studenta (4tego lub 5tego roku),
 Wykszłałcenie/znajomość branży finansowej/IT
 Zaawansowaną znajomość języka angielskiego
 Podstawowa znajomość języka francuskiego, niemieckiego (czy innych) będzie plusem
 Umiejętność posługiwania się komputerem i pracy w środowisku Windows (Excel, Access)
 Zainteresowania związane z danymi w branży finansowej
 Umiejętności analityczne i dbałość o szczegóły,
 Dobre umiejętności organizacyjne,
 Umiejętność ustalania priorytetów i terminowej realizacji zadań,
 Samodzielność i samodyscyplinę w pracy,
 Doświadczenie mile widzane, nie wymagane,
 Chęć pracy 30 godzin tygodniowo w ramach 9.00-18.00

Aplikuj online
Oferujemy:







Płatny staż na okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia,
Elastyczne godziny pracy,
Możliwość zdobycia doświadczenia w międzynarodowej firmie o uznanej marce,
Przyjazne i wspierające środowisko pracy,
Atrakcyjną lokalizację w centrum Poznania (Malta House),
Siłownię w budynku biura.

W razie pytań prosimy o kontat z rekruterką urszula.troc@franklintempleton.com | * Będziemy się kontaktować tylko z wybranymi kandydatami.

