Chcesz pracować w profesjonalnym zespole, nastawionym na współpracę i partnerskie relacje?
Cenisz szerokie możliwości rozwoju i odpowiedzialną postawę pracodawcy?

Dołącz do zespołu PFR Ventures!
PFRVenturestopodmiotzarządzającyfunduszamifunduszy,zapewniający finansowanie zwrotne
innowacyjnym spółkom z sektora MŚP będącym na różnych etapach rozwoju poprzez
fundusze VC oraz grupy aniołów biznesu.

Prawnik
Miejsce pracy: Warszawa, Polska
Nr ref.: PFRV/03/2018

Główne zadania:
korporacyjna i wsparcie prawne PFR Ventures sp. z o.o. w zakresie zarządzania częścią portfela inwestycyjnego
• obsługa
funduszu inwestycyjnego zamkniętego,
• przygotowanie dokumentacji konkursowej i obsługa prawna konkursów organizowanych przez PFR Ventures Sp. z o.o.,
• negocjowanie umów inwestycyjnych z oferentami wyłonionymi w konkursach organizowanych przez PFR Ventures Sp. z o.o.,
prawny nad realizacją umów inwestycyjnych zawartych przez PFR Ventures Sp. z o.o.,
• nadzór
przygotowywanie analiz, opinii prawnych i interpretacji przepisów krajowych i unijnych związanych z działalnością PFR Ventures sp. z o.o.
•

Oczekujemy:
min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa spółek handlowych, obsługi korporacyjnej spółek oraz w obszarze fuzji

• i przejęć (M&A) (najlepiej w zakresie obsługi instytucji finansowych),
• praktyczna wiedza z zakresu regulacji prawnych rynku kapitałowego ze szczególnym naciskiem na niepubliczny obrót papierami wartościowymi,
zawodowe w zakresie obsługi funduszy inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy inwestycyjnych zamkniętych
• doświadczenie
i ostatnich zmian ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarzadzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz bardzo dobra znajomość
przepisów dotyczących funduszy inwestycyjnych oraz zasad ładu korporacyjnego instytucji nadzorowanych

• znajomość procesu inwestycyjnego na rynku niepublicznym (VC lub private equity),
• wykształcenie wyższe magisterskie,
dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację w tym prowadzenie negocjacji/wystąpień publicznych,
• bardzo
zorientowanie na rezultaty i wysoką jakość pracy,
•
• nienaganna postawa etyczna.
Mile widziane:

• tytuł radcy prawnego,
• praktyczne doświadczenie w negocjacji kontraktów i umów inwestycyjnych,
• znajomość rynku oraz przepisów prawnych dotyczących instrumentów finansowych,
• znajomość rynku venture capital/private equity w Polsce (mile widziana znajomość tych rynków w Europie i na świcie),
• znajomość przepisów dotyczących udzielania pomocy publicznych (regulacji krajowych i unijnych),
• doświadczenie we wdrażaniu projektów unijnych lub finansowanych z budżetu państwa.
Wybranemu kandydatowi oferujemy:
o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
• umowę
pakiet
prywatnej
opieki medycznej,
•
profesjonalny
system
szkoleń oraz wsparcie merytoryczne w Grupie PFR,
• udział w ambitnych i innowacyjnych
projektach.
•

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV) podając w temacie numer referencyjny i nazwę stanowiska
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFR Ventures Sp. z o.o ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych, moich
danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.”
albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFR Ventures Sp. z o.o ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych, moich
danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz ewentualnych przyszłych procesów
rekrutacyjnych prowadzonych przez PFR Ventures Sp. z o.o”.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.
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