Fundusz Rubicon Partners Ventures i Fundusz R Ventures I poszukuje Kandydata na stanowisko:

Starszy Analityk/Associate
Miejsce pracy: Warszawa
Zakres obowiązków:
 Wspieranie biznesowe spółek portfelowych i ich inicjatyw biznesowych, monitorowanie
postępu rozpoczętych projektów rozwojowych.
 Ocena projektów inwestycyjnych i wydawanie rekomendacji dotyczących inwestycji.
 Monitorowanie płynności finansowej oraz przepływów pieniężnych w spółkach
portfelowych.
 Tworzenie prognoz finansowych i budżetów spółek portfelowych; analiza odchyleń od
założonych budżetów.
 Sporządzenie prezentacji inwestorskich i innych materiałów na potrzeby procesu
inwestycji w spółkę przez fundusz i koinwestorów oraz na potrzeby pozyskania
finansowania z innych źródeł (np. fundusze VC, inwestorzy branżow, banki, aniołowie
biznesu).
 Poszukiwanie nowych źródeł finansowania dla spółek portfelowych oraz wsparcie w
procesie jego pozyskiwania.
 Wspieranie procesu wdrażania rachunkowości menadżerskiej oraz nadzór nad
rachunkowością finansową w spółkach portfelowych. Przygotowywanie raportów
finansowych na potrzeby rad nadzorczych.
Wymagania:
 Wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym (preferowane specjalizacje z zakresu
finansów oraz rachunkowości).
 2-4 lata doświadczenia w obszarze doradztwa transakcyjnego, funduszy inwestycyjnych
(inwestycje seed, VC, PE) lub bankowości inwestycyjnej (fuzje i przejęcia, ECM, DCM).
 Doświadczenie w pracy z zarządami spółek, mile widziane doświadczenie w projektach
consultingowych z zakresu pozyskiwania finansowania.
 Posiadanie CFA, ACCA lub innych kwalifikacji finansowych będzie dodatkowym atutem.
 Znajomości j. angielskiego na poziomie zaawansowanym.
 Dobra organizacji pracy własnej oraz umiejętność właściwego ustalania priorytetów
zadań.
Firma oferuje:
 Atrakcyjne wynagrodzenie oraz zatrudnienie w dowolnej, wspólnie ustalonej formie.
 Możliwość zdobywania doświadczenia w pracy dla prestiżowych projektów o
międzynarodowym zasięgu z zakresu nowych technologii.
 Wsparcie doświadczonego zespołu w rozwijaniu kompetencji i dalszym rozwoju
zawodowym pracownika.
 Przyjazną, nie korporacyjną atmosferę.

Rubicon Partners Ventures ASI sp. z o.o.
ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa

R Ventures I ASI sp. z o.o.
ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa

Informacje o Funduszach:
Inwestycje realizujemy poprzez dwa zarządzane przez nas fundusze VC, na które składają się
wyłączenie prywatne środki pieniężne (brak finansowania publicznego):



R Ventures I ASI sp. z o.o. – fundusz typu early stage realizujący projekty seed i start-up
(kapitał zalążkowy)
Rubicon Partners Ventures ASI sp. z o.o. – fundusz typu later stage realizujący projekty
growth (kapitał na skalowanie funkcjonującego biznesu)

Oba fundusze inwestują w nowe produkty, technologie i spółki przede wszystkim w branżach IT
oraz LifeScience (nauki przyrodnicze).
http://www.rubiconpartners.pl/pl/co-robimy/inwestycje-start-upowe/
Nadrzędnym celem R Ventures I ASI jest aktywne budowanie wartości spółek portfelowych
poprzez zaangażowanie członków Zespołu Zarządzającego i wspierających ekspertów w działania
strategiczne, tworzenie wartości i określanie kierunków rozwoju w modelu “inwestuj i buduj”
(mocne „hands-on approach”, w tym wsparcie jako „interim management”).
Dodatkowe kontaktowe:
Zgłoszenia wraz z CV prosimy przesyłać na adres: patryk.graniak@rubiconpartners.pl

