Připojte se k týmu společnosti Patria Finance, a.s.
Společnost Patria Finance, a.s. byla založena v roce 1994. Je držitelem povolení České národní banky, které ji opravňuje k
obchodování s domácími i zahraničními cennými papíry, je členem Burzy cenných papírů Praha a je zastoupena v několika
jejích orgánech. Patria je členem skupiny KBC Group, která patří mezi největší a nejsilnější finanční skupiny v Evropě. Jediným
vlastníkem je Československá obchodní banka, a.s.
V současné době hledáme zaměstnance na pozici: SPECIALISTA

COMPLIANCE

Vaší pracovní náplní bude zejména:
Průběžné nastavování a revize kontrolního rámce ve vybraných doménách (zejm. AML, ochrana dat), tedy zejména:
-

Kontrolní činnost - především kontroly souladu nastavených procesů se zákonnými předpisy

-

Aplikaci právních předpisů a pokynů dozorových orgánů v praktické činnosti společnosti a implementaci nových
předpisů EU

-

Zajištění komunikace a spolupráce s orgány dohledu

-

Komunikaci s kompetenčními centry ve skupině ČSOB

-

Účast na skupinových projektech (GDPR, AML)

-

Samostatné poskytování odborných konzultací

Ideální kandidát by měl mít/být:
-

VŠ vzdělání, nejlépe právního nebo ekonomického zaměření

-

alespoň rok relevantní praxe, praktické zkušenosti s oblastmi AML a/nebo DP

-

samostatný, pečlivý, a mít chuť se učit novým věcem

-

pokročilou znalost angličtiny slovem i písmem

-

schopný analytického myšlení, proaktivně hledat otázky i odpovědi

-

pokročilou uživatelskou znalost práce s PC

Co nabízíme:
-

Zaměstnání v prestižní české společnosti se silným tuzemským i zahraničním zázemím

-

Možnost rozvíjet svoje znalosti a zároveň získávat přehled v dalších činnostech obchodníka s cennými papíry a
investičního bankovnictví

-

Přátelskou atmosféru v příjemném pracovním prostředí

-

Spolupráci s mladým a dynamickým týmem v mezinárodním prostředí

-

Kompetitivní finanční podmínky a širokou nabídku zaměstnaneckých výhod

V případě Vašeho zájmu o tuto pozici zašlete, prosím, Váš životopis s průvodním dopisem na e-mail: hrabetova@patria.cz
nebo písemně na adresu: Patria Finance, a.s., Oddělení lidských zdrojů, Jungmannova 24, 110 00 Praha 1.

