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Płatny program
stażowy
Po stażu zostań naszym
pracownikiem!
Franklin Templeton to globalny lider zarządzania aktywami świadczący swoje usługi klientom w ponad 150 krajach
od ponad 60 lat. Nasze biura w Poznaniu zatrudniają blisko 800 osób.

W swojej codziennej pracy jako Stażysta będziesz odpowiedzialny za wykonywanie różnorodnych zadań
o charakterze analitycznym, mających na celu wsparcie globalnych działów decyzyjnych oraz operacyjnych.
Do twoich kluczowych zadań należeć będzie, m.in.: kompletowanie, potwierdzanie i rozliczanie transakcji na
pozagiełdowym rynku instrumentów pochodnych.
Zakres obowiązków:



Wsparcie procesu zarządzania depozytem zabezpieczającym, poprzez upewnianie się, że ruchy,
dotyczące depozytów zabezpieczających są poprawnie instruowane oraz rozliczają się
odpowiednim
czasie. będą
Inwestygowanie
oraz rozwiązywanie
potencjalnych
niezgodności
oraz różnic,
Twoimi w
głównymi
zadaniami
opracowywanie
ciekawych konceptów
graficznych
zróżnicowanych
materiałów
firmowych
oraz ich przejrzysta
wizualna.
Będą obejmowały
konsekwentne
rozwijanie
 Codzienna
współpraca
z Portfolio realizacja
Managerami
oraz traderami
w ramach
procesu zarządzania
wizerunku,
pracę nad
kampaniami i wydarzeniami
firmowymi,
projektowanieinstrukcjami
materiałóworaz
produktowych,
depozytem
zabezpieczającym,
postępowanie zgodnie
z wyznaczonymi
w ramach
elementów kampanii social media i rożnych materiałów wewnętrznych. Jeśli doceniasz estetykę i swobodnie
obowiązujących umów,
komunikujesz się w języku angielskim, zostań kreatywnym ogniwem budującym wizerunek globalnej korporacji

Utrzymywanie stałego kontaktu z brokerami, bankami oraz innymi podmiotami funkcjonującymi na
finansowej.
rynkach finansowych, odpowiadanie na zapytania dotyczące transakcji,
Oferujemy
profesjonalnydziennych,
i nowoczesny
sprzęt i oprogramowanie,
Adobe Creative
Cloud, iMac, dwa monitory,
 Przygotowanie
tygodniowych
i miesięcznych raportów
oraz podsumowań,
tablet Wacom.
Udział w codziennych dyskusjach nad procesami, realizowanymi w ramach zespołu, jak również nad
możliwymi rozwiązaniami w ramach działu Global Trade Service,
 Wdrażanie usprawnień dla istniejących procesów, mających na celu ograniczenie ryzyka
operacyjnego oraz zwiększenie efektywności pracy,
 Pomoc w bieżących projektach, realizowanych w ramach zespołu/działu
Idealny kandydat:
•
•
•
•
•

Jest studentem 4. lub 5. roku,
Swobodnie komunikuje się w języku angielskim,
Cechuje się analitycznym umysłem i dokładnością,
Ma bardzo dobre zdolności organizacyjne i potrafi priorytetyzować pracę,
Jest dostępny 25-30 godzin tygodniowo w godzinach 12:30 – 21:00.

Aplikuj online
Oferujemy:









Płatny staż na okres 6 miesięcy w wymiarze 25-30 godzin tygodniowo,
Elastyczne godziny pracy w przedziale 12.30 – 21:00,
Możliwość zdobycia doświadczenia w miedzynarodowej firmie o uznanej marce,
Atrakcyjną lokalizację w centrum Poznania (Andersia Tower),
Siłownię w biurze,
Przyjazne i wspierające środowisko pracy,
Możliwość zatrudnienia po stażu

W razie pytań prosimy o kontat z: natalia.cwiklinska@franklintempleton.com | * Będziemy się kontaktować tylko z wybranymi kandydatami.

