Specialista Compliance
„V rámci
našeho
oddělení
budete
mít
možnost podílet
se
na vývoji
nových
projektů, analyzovat nové i stávající právní předpisy a zajišťovat zlepšení procesů v rámci
společnosti. Budete také kolegům a klientům poskytovat Compliance poradenství.“
Jan Pivoda, Ředitel právního a compliance

Co děláme?
Naše oddělení se stará o to, aby všechny procesy ve společnosti byly vždy v souladu s aktuálně
platnou legislativou České republiky, i s legislativou na evropské úrovni. Cílem je najít bezpečné
hranice, které vždy zohledňují požadavky toho, aby naše služby byly jednoduché a uživatelsky
příjemné pro naše klienty. Zároveň naše oddělení poskytuje právní poradenství v rámci
společnosti, a to jak v případě sporů (například směrem k smluvním partnerům společnosti), tak
v rámci pracovních týmů, kdy se přímo podílí na nastavování nových procesů a produktů tak, aby
dodržování zákonů bylo zakotveno již při samotné tvorbě těchto procesů.

Co Vás u nás čeká?
•
•
•
•
•
•

Řešení stížností klientů, partnerů
Účast na etickém výboru
Implementace legislativy do procesů a vnitřních předpisů
Správa datové schránky
Komunikace s úřady – ČNB, PČR, soud, FA apod.
Kontrola smluv a poradců, celková kontrolní činnost Compliance, informování (propagace)
závěrů z kontrolních činností
Organizace a evidence etického výboru
Příprava a aktualizace interních předpisů
Identifikace, prevence a eliminace compliance rizik
Výkon compliance kontrol dle plánu
Prezentace procesů a oddělení

•
•
•
•
•

Co by Vám nemělo chybět?
•
•
•

Vysokoškolské vzdělání (ekonomické nebo právní vzdělání výhodou)
Zkušenosti s agendou Compliance ve společnosti poskytující finanční služby
Schopnost vidět věci v širších souvislostech
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My Vám nabízíme
•
•
•
•
•
•

Práci, která dává smysl a pomáhá, aby spolupracující zprostředkovatelé mohli svým
klientům nabídnout špičkové poradenství
Příležitost aktivně se podílet na nastavení procesů ve společnosti
Zkušenosti z fungování zavedené finanční instituce s aktivitami v rámci investic, úvěrů a
pojištění
Prostor pro vlastní invenci
Přátelský tým a prostředí firmy
Standardní balíček benefitů, jako je týden dovolené navíc, sickdays, stravenky, flexibilní
pracovní doba, dotovaná multisport karta atd.
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