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

Praktykant
Miejsce pracy: Warszawa
Zakres obowiązków:
• Wspieranie Zespołu Funduszu (Managerów i Analityczkę) w codziennych zadaniach
związanych z wdrażaniem inicjatyw biznesowych w spółkach portfelowych.
• Przygotowywanie analiz rynkowych, wyszukiwanie informacji oraz sporządzanie zestawień.
• Wspieranie Zespołu przy ocenie nowych projektów inwestycyjnych.
• Uczestniczenie w sporządzaniu 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 branżowi, banki, aniołowie
biznesu).
• Tłumaczenie materiałów z języka polskiego na angielski i odwrotnie.
Wymagania:
• Student 2-4 roku uczelni wyższej o profilu ekonomicznym (preferowane specjalizacje z
zakresu finansów oraz rachunkowości).
• Umiejętności organizacyjne oraz dbałość o szczegóły.
• Umiejętność analitycznego myślenia.
• Dobra znajomość obsługi programów MS Office (Word, Power Point, Excel).
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (szczególnie w piśmie).
• Dostępność minimum 3 dni w tygodniu.
Firma oferuje:
• Możliwość poznania od wewnątrz działania funduszu inwestycyjnego venture capital
pracującego ze spółkami w modelu hands-on approach.
• Współpracę przy ciekawych projektach startupowych, w tym projektach o
międzynarodowym zasięgu.
• Przyjazną, niekorporacyjną atmosferę.
• Możliwość elastycznej pracy zdalnej (brak konieczności pracy z biura).
• Wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenie 20PLN brutto/ godzinę

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/transakcje-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”).
Dane kontaktowe:
Zgłoszenia wraz z CV prosimy przesyłać na adres: patryk.graniak@rubiconpartners.pl

