
 

 

BondSpot S.A. 

wchodząca w skład Grupy Kapitałowej GPW, 

poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko: 

 

Specjalisty w Zespole Nadzoru Rynków 

 

Miejsce pracy: Warszawa 

Nr ref.: ZNR/04/2018 

Zakres zadań: 

• analiza dokumentów informacyjnych emitentów w zakresie parametryzacji 

notowanych instrumentów, 

• obsługa baz danych na potrzeby zarządzania systemu notującego,  

• monitoring zdarzeń w systemach transakcyjnych,  

• kontrola i analiza informacji i statystyk dotyczących obrotu, 

• testowanie nowych usług i produktów zaimplementowanych w systemie 

transakcyjnym,  

• współpraca z instytucjami rozliczeniowymi.  

Oczekujemy: 

• wykształcenia wyższego, kierunek: ekonomia, finanse, zarządzanie lub 

pokrewne, 

• znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie, z uwzględnieniem 

terminologii branżowej, 

• dobrej znajomości pakietu MS Office w szczególności programu Excel, 

• umiejętności organizacji pracy własnej, współpracy zespołowej, ale także 

samodzielności, 

• dokładności i skrupulatności. 

Mile widziane: 

• szkolenia i praktyki w zakresie tematyki związanej z rynkiem kapitałowym. 

Oferujemy: 

• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,  

• bogaty pakiet socjalny. 

 



Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: praca@bondspot.pl 

z podanym w tytule maila nr ref.: ZNR/04/2018 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi 

kandydatkami/kandydatami. 

 
Dane osobowe kandydatów aplikujących na ofertę pracy są administrowane przez Bondspot S.A.,  

z siedzibą w Warszawie (00-498), ul. Książęca 4. Kontakt w sprawie przetwarzania przez BondSpot 

S.A. danych osobowych: daneosobowe@bondspot.pl 

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (Rozporządzenie o ochronie 

danych osobowych). 

Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 

pkt b Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). 

W przypadku zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych podstawą będzie zgoda na 

przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). 

Podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie 

uniemożliwi wzięcie w nim udziału. 

Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego lub cofnięcia zgody. 

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania jej danych osobowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

[ ]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych w celu 

prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. 

            

………………………………………………………………… 

                        Data i podpis 
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