JP Weber jest członkiem międzynarodowych organizacji doradczych

JP Weber od 2001 roku aktywnie wspiera przedsiębiorców we wszystkich fazach prowadzenia ich działalności w Polsce i Europie.
Dostarczamy rozwiązania w takich obszarach jak transakcje M&A, restrukturyzacje oraz inwestycje bezpośrednie. Wszystkie nasze
projekty realizujemy w interdyscyplinarnych zespołach, specjalizujących się w aspektach finansowych, podatkowych i prawnych.
JP Weber jest jednym z założycieli Eight International, globalnej organizacji niezależnych doradców w zakresie doradztwa
transakcyjnego (due diligence), restrukturyzacji i transformacji oraz członkiem międzynarodowego networku M&A Worldwide,
zrzeszającego 45 butików inwestycyjnych z 40 krajów, zajmujących się tematyką fuzji i przejęć.

Do naszego zespołu doradztwa transakcyjnego poszukujemy osoby na stanowisko:

Senior Transaction Advisor
Miejsce pracy – Warszawa (Wspólna 70) lub Wrocław (Rynek)

Zakres obowiązków:


Przede wszystkim świadczenie usług w zakresie Doradztwa Transakcyjnego:
 Finansowego due diligence, tj. analizy kondycji biznesu, kapitału pracującego i zadłużenia netto przedsiębiorstwa będącego
celem transakcji, a także ryzyk związanych z potencjalnym przejęciem danej spółki,
 Analizy prognoz i biznes-planów oraz wsparcia kupującego w finansowym modelowaniu celu przejęcia,
 Przeglądu finansowego dla obecnych właścicieli i przygotowania spółek do sprzedaży, tzw. „exit readiness” lub „vendor assistance”,
 Analizy zapisów umów SPA (sprzedaży / nabycia spółki).



Wsparcie w procesach Fuzji i Przejęć (M&A):
 Przygotowywanie analiz i raportów na temat potencjalnych celów inwestycyjnych,
 Opracowywanie prospektów i memorandów inwestycyjnych,
 Udział w negocjacjach w ramach transakcji M&A.



Wsparcie w procesach Corporate Finance:
 Wyceny przedsiębiorstw i modelowania finansowego,
 Wsparcie przy pozyskiwaniu finansowania.

Nasze wymagania:












Doświadczenie w projektach finansowego due diligence,
Wiedza w zakresie księgowości i rachunkowości zarządczej,
Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
Elastyczność co do okazjonalnej pracy projektowej w Anglii, Niemczech lub Francji w ramach projektów Eight International,
Rozpoczęta lub ukończona kwalifikacji ACA lub CFA będzie mile widziana,
Dobra znajomość MS Office (PowerPoint, Excel),
Znajomość PowerBI będzie plusem,
Umiejętność analitycznego myślenia,
Wykształcenie finansowe/ekonomiczne lub pokrewne,
Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
Zainteresowania w obszarze M&A i Corporate Finance.

Oferujemy:

Odpowiednie stanowisko
w zależności od posiadanego
doświadczenia i kwalifikacji

Pracę w szybko rozwijającej się
firmie doradczej realizującej
projekty dla polskich i
zagranicznych spółek

Elastyczny czas pracy

Przyjazną atmosferę pracy i biura
w samym centrum Warszawy i
Wrocławia

Zdobycie międzynarodowego
doświadczenia w procesach M&A,
due diligence i Corporate Finance w
ramach sieci Eight International

Udogodnienia w postaci
dofinansowania karty Multisport,
Medicover, owoców w biurze itp.

Możliwość rozwoju – cofinansowanie kwalifikacji ACA,
ACCA, CFA nauka języka
angielskiego i inne szkolenia

Ciekawe wyjazdy projektowe
i spotkania integracyjne
zespołu

APLIKUJ TERAZ
Życiorys z listem motywacyjnym wraz z podaniem numeru referencyjnego oraz zamieszczoną klauzulą: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JP Weber Investment Advisory sp. z o.o. moich danych osobowych
zawartych w dokumentach rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia rekrutacji.” prosimy przesyłać mailem na adres: career@jpweber.com. Zastrzegamy sobie prawo do
kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Jednocześnie informujemy, że szczegóły na temat administratora oraz przetwarzania Państwa danych znajdują się pod
poniższym linkiem http://www.jpweber.com/pl/prawowity/ochrona-danych

