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Analityk do zespołu Bankowości Inwestycyjnej / M&A

1-3 lata doświadczenia zawodowego 
w bankowości inwestycyjnej/ M&A/ Private Equity

Wykształcenie wyższe na kierunku ekonomicznym, dobra 
znajomość finansów przedsiębiorstw i analizy finansowej

Doświadczenie w modelowaniu finansowym oraz przy 
sporządzaniu wycen przedsiębiorstw

Biegła znajomość pakietu MS Office, 
w szczególności Excel oraz PowerPoint

Umiejętność analitycznego myślenia, 
efektywnego przetwarzania informacji i formułowania wniosków

Zdolność do pracy pod presją czasu, ukierunkowanie na osiąganie 
celów, pracowitość, odpowiedzialność oraz pozytywna energia

Bardzo dobre umiejętności w zakresie prezentacji i komunikacji

Umiejętność pracy w zespole

Biegła znajomość języka angielskiego

Znajomość serwisów Bloomberg, Mergermarket oraz ISI Securities 
będzie dodatkowym atutem

Wymagania:

Zakres obowiązków obejmuje:

Udział w transakcjach fuzji i przejęć (M&A) oraz transakcjach na 
rynkach kapitałowych (ECM) jako członek zespołu transakcyjnego

Tworzenie modeli finansowych i przeprowadzanie wycen 
(DCF, LBO, wycena mnożnikowa, itp.)

Przygotowanie dokumentacji ofertowej oraz projektowej 
(prezentacje, teasery, memoranda informacyjne, oferty)

Obsługa i zarządzanie procesami due diligence 
(zarządzanie VDR, wsparcie w Q&A z inwestorami)

Research i przygotowanie raportów, 
analiz finansowych i rynkowych 

Przygotowanie prezentacji marketingowych (pitch) 
i wsparcie w pozyskiwaniu zleceń od klientów

Aplikacje - CV wraz z listem motywacyjnym prosimy 
przesyłać na adres: rekrutacja@mibsa.pl z dopiskiem:

"Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez mInvestment 
Banking S.A. moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”

mInvestment Banking oferuje:

Dołączenie do 
jednego 

z najbardziej 
aktywnych 
zespołów 

doradztwa M&A na 
rynku polskim

Wszechstronny rozwój 
w ramach bankowości 

inwestycyjnej dzięki 
bliskiej współpracy 

zespołu M&A 
z departamentami 

rynków kapitałowych 
(ECM) i finansowania 
strukturalnego (DFS) 

mBanku

Szybki rozwój 
zawodowy, 

uczestnictwo 
w bardzo ciekawych 

projektach dla 
klientów z różnych 

sektorów gospodarki, 
ekspozycję na 

czołowych 
przedstawicieli 

polskiego biznesu

Stabilne 
zatrudnienie 

w oparciu o umowę 
o pracę oraz jasną 

ścieżkę kariery

Atrakcyjne warunki 
wynagrodzenia 

Dostęp do opieki 
medycznej



Administrator danych: mInvestment Banking S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, dalej nazywana 
„mIB” (dane rejestrowe: Nr KRS 0000027381, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. 
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-42, kapitał zakładowy mIB wynosi 1.625.000 złotych jest 
administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe podane 
w aplikacji dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz 
przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest 
warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie 
rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający 
z kwestionariusza aplikacyjnego, mIB będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową 
zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym 
momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: 
RODO@mibsa.pl (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu 
rekrutacyjnego, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział 
w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 
niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

mIB celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe mBank S.A.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią 
danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Wycofanie 
zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej wycofaniem. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji 
i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, 
należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: RODO@mibsa.pl.


