Griffin Real Estate to największy prywatny, najbardziej dynamiczny oraz innowacyjny inwestor typu Private
Equity oraz firma zarządzająca aktywami specjalizująca się w nieruchomościach w Europie ŚrodkowoWschodniej. Nasza strategia opiera się na tworzeniu platform inwestycyjnych lub przejmowaniu firm będących
liderami w danym sektorze, a następnie zwiększaniu ich wartości poprzez rozwój organiczny oraz dzięki
opracowywaniu odpowiednich strategii i budowaniu silnych zespołów zarządzających. Wartość aktywów brutto
zarządzanych przez fundusz w ramach dziesięciu platform inwestycyjnych przekracza 5 miliardów EUR.
Poszukujemy obecnie osoby na stanowisko:

Praktykant w dziale Investment
Opis stanowiska:
Do podstawowych obowiązków praktykanta należało będzie m.in.:
• Wsparcie w modelowaniu finansowym przy potencjalnych transakcjach,
• Wsparcie w monitorowaniu inwestycji znajdujących się w portfelu funduszu,
• Przygotowywanie dokumentów (memoranda inwestycyjne, teasery), prezentacji oraz sporządzanie
analiz dotyczących projektów inwestycyjnych,
• Monitorowanie i przygotowywanie opracowań rynkowych na potrzeby potencjalnych transakcji,
• Wykonywanie prac zlecanych na bieżąco przez członków działu inwestycyjnego.
Preferowani kandydaci:
•
•
•

Absolwenci i studenci 2 ostatnich lat studiów magisterskich na kierunkach związanych z finansami,
ekonomią lub nieruchomościami.
Wymagana znajomość programów z rodziny MS Office (Excel, Powerpoint, Word).
Doświadczenie analityczne w firmach inwestycyjnych, corporate finance lub consultingu mile
widziane.

Rodzaj praktyki: Praktyka płatna (umowa zlecenie)
Okres praktyk: 6 miesięcy z perspektywą stałej współpracy na stanowisku analityka po zakończeniu praktyk.
Przewidywana data rozpoczęcia praktyk: 1 grudnia 2020
Jeżeli jesteś zainteresowany odbyciem praktyki wyślij CV w języku angielskim na adres: ekania@griffinre.com. W tytule wiadomości wpisz: PRAKTYKA - INVESTMENT.
CV w języku angielskim należy przesłać do dnia 8 listopada 2020.
Prosimy o dołączenie poniższej klauzuli do dokumentów aplikacyjnych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U.133, poz. 883).
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