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 PAWUM Sp. z o. o. 

W PAWUM zrzeszamy grupę ekspertów doświadczonych w obszarze usług finansowych, a zwłaszcza zarządzania 

wierzytelnościami sekurytyzowanymi. Spółka powstała, aby świadczyć usługi na rzecz TFI zarządzających 

funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi. Podstawowym obecnie celem działalności PAWUM jest zapewnienie 

usług dotyczących okresowej wyceny aktywów. Jesteśmy nową i niewielką spółką, która stopniowo rozszerza 

skalę i zakres działalności. Poszukujemy osoby na stanowisko: 

 

Młodszy 

Analityk  

(1/2 etatu) 
 

Jeżeli:    

✓ jesteś studentem ostatnich lat bądź absolwentem matematyki lub statystyki; 

✓ albo nie studiowałeś wyżej wymienionych kierunków, lecz jesteś przekonany, że twoje umiejętności 

pozwalają Ci podjąć pracę na tym stanowisku; 

✓ praca na pół etatu umożliwi ci połączenie jej z zajęciami na uczelni (bądź innymi) i rozpoczęcie 

budowania doświadczenia na rynku pracy; 

✓ wiesz ile będzie kosztował produkt którego cenę najpierw podniesiemy o 10%, a następnie tak powstałą 

cenę obniżymy o 10%; 

✓ potrafisz interpretować dane ilościowe i statystyczne oraz wyciągać z nich wnioski; 

✓ rozumiesz zagadnienia związane z wartością pieniądza w czasie (dyskontowanie, IRR, NPV itp.) i 

potrafisz nimi biegle operować; 

✓ obsługujesz MS Excel na poziomie zaawansowanym (mile widziane VBA i Power Query / Pivot); 

To proponujemy abyś do nas dołączył. W ramach twojej pracy będziesz mógł: 

✓ wyceniać spółki i inne aktywa na potrzeby statutowe Funduszy Inwestycyjnych; 

✓ wyceniać portfele wierzytelności (wyceny statutowe lub inwestycyjne); 

✓ budować, rozszerzać, udoskonalać i optymalizować modele stosowane do wycen; 

✓ współtworzyć szkolenia dla naszych klientów; 

✓ tworzyć analizy i przeglądy prognoz będących bazą do sporządzania wycen; 

✓ brać udział w projektach badawczych oraz budowie modeli predykcyjnych (uczenie maszynowe) bądź 

samodzielnie je prowadzić; 

✓ brać czynny udział w rozwoju spółki jako jeden z pierwszych pracowników; 

✓ wdrażać i realizować własne pomysły. 

Na stanowisku zapewniamy: 

✓ zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie bądź umowę o współpracy B2B; 

✓ pracę w 100% zdalną (w PAWUM nie ma i nie będzie biura); 

✓ mentoring, zwłaszcza w początkowym okresie pracy; 

✓ wsparcie w rozwoju zawodowym i osobistym: szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, czas na rozwój w 

godzinach pracy, twój wpływ na treści szkoleń będzie istotny; 

✓ pomoc doradcza i finansowa w urządzeniu domowego biura; 

✓ możliwość rozszerzenia umowy do pełnego etatu wraz z rozwojem organizacji. 

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy wysyłać na adres: biuro@pawum.pl 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli w CV: " Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PAWUM spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko” 
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