JP Weber jest niezależną firmą doradczą, która od prawie 20 lat kompleksowo wspiera decydentów i właścicieli firm
w transakcjach oraz w ich codziennych wyzwaniach biznesowych, finansowych, prawnych i podatkowych. JP Weber
jest członkiem i jednym z założycieli Eight International - globalnej organizacji niezależnych doradców w dziedzinie
doradztwa transakcyjnego, restrukturyzacji, transformacji a także członkiem międzynarodowego networku M&A
Worldwide, zrzeszającego 45 firm inwestycyjnych z 40 krajów, specjalizujących się w fuzjach i przejęciach.

W związku z rozwojem naszej firmy poszukujemy osób na stanowisko:

PRAKTYKANT / JUNIOR BUSINESS ANALYST / BUSINESS ANALYST
w zależności od doświadczenia
Miejsce pracy: WROCŁAW, WARSZAWA

W jakich projektach uczestniczysz:
Doradztwo Transakcyjne, głównie w ramach:
Finansowego due diligence, tj. analizy wyników, kondycji biznesu, kapitału pracującego i zadłużenia netto przedsiębiorstwa
będącego celem transakcji, a także ryzyk związanych z potencjalnym przejęciem danej spółki,
Analiz prognoz i biznes-planów oraz wparcia kupującego w finansowym modelowaniu biznesu,
Negocjacji dotyczących wyceny przedsiębiorstw oraz wsparcia przy konstruowaniu umów SPA (sprzedaży / nabycia spółki),
Przygotowania spółek do sprzedaży, tzw. „exit readiness”.
Świadczenie usług z obszaru Fuzji i Przejęć (M&A), dotyczących m.in.:
Przygotowywania analiz i raportów na temat potencjalnych celów inwestycyjnych,
Opracowywania prospektów i memorandów inwestycyjnych,
Przeprowadzania analiz rynkowych,
Wstępnej wyceny celów przejęcia.
Wsparcie w procesach Corporate Finance:
Wyceny przedsiębiorstw i modelowanie finansowe,
Kompleksowe pozyskiwanie finansowania.

Kogo szukamy:
Wykształcenie finansowe/ekonomiczne lub w trakcie studiów,
Znajomość MS Office (PowerPoint, Word, Excel),
Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
Umiejętność analitycznego myślenia,
Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
Doświadczenie w obszarze M&A i/lub Corporate Finance, rozpoczęte kwalifikacje ACCA, CMA lub CFA będą dodatkowym
atutem.

Co oferujemy:

Odpowiednie stanowisko
w zależności od posiadanego
doświadczenia i kwalifikacji

Elastyczny czas pracy

Pracę w firmie doradczej
realizującej projekty dla
polskich i zagranicznych
spółek

Zdobycie doświadczenia
w procesach due diligence,
M&A i corporate finance

Biuro w samym centrum
Wrocławia oraz Warszawy

Benefity – karta Multisport,
opieka medyczna w Medicover

Możliwość rozwoju finansowanie kwalifikacji
ACCA, możliwość nauki języka
niemieckiego

Ciekawe wyjazdy
i spotkania integracyjne

APLIKUJ
CV wraz z 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

