
 

 

  

 

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. 

wchodząca w skład Grupy Kapitałowej GPW, 

poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko: 

  

Młodszy specjalista  
ds. Rozliczeń i Rozrachunku/Specjalista ds. 

Rozliczeń i Rozrachunku 
Miejsce pracy: Warszawa 

 

 

Zakres zadań: 

• prowadzenie procesu rozliczeń i rozrachunku transakcji giełdowych  

oraz pozagiełdowych, 

• udział w bieżących pracach Działu Rozliczeń i Rozrachunku, 

• tworzenie, analiza i opracowywanie dokumentacji  

oraz regulacji wewnętrznych, 

• uczestnictwo w pracach projektowych w ramach rozszerzenia oferty  

świadczonych przez spółkę usług. 

 

Oczekujemy: 

• wykształcenia wyższego (bądź ostatni rok studiów), 

• bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie, 

• bardzo dobrej znajomości obsługi pakietu MS Office, 

• umiejętności pracy w zespole. 

 

 

Mile widziane: 

• znajomość rynków prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A., 

• znajomość zasad funkcjonowania rynku energii i rynku gazu w Polsce, 

• doświadczenie w pracy opartej na regulacjach, 

• doświadczenie w tworzeniu regulacji, 

• doświadczenie we współpracy z instytucjami finansowymi i obsłudze dokumentacji. 



 

 

  

 

 

Oferujemy: 

• umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, 

• podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 

• możliwość uczestnictwa w szkoleniach, 

• możliwość nabycia oraz poszerzenia wiedzy z obszaru funkcjonowania  

rynków towarowych i finansowych. 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: kariera@irgit.pl  

 

 

Administratorem danych osobowych, jest Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. (IRGiT), ul. Książęca 4,       

00-498 Warszawa, tel. +48 22 341 99 01, irgit@irgit.pl.  

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@irgit.pl.  

 

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, zgodnie  

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych, RODO). 

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 22¹ Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu 

przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).  

Przekazanie dodatkowych informacji nie wynikających z obowiązujących przepisów jest całkowicie dobrowolne 

oraz równoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie tych danych dla celów rekrutacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. 

a RODO). 

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody dane będą przetwarzane w przyszłych procesach rekrutacyjnych, 

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku wyrażonej przez 

Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą 

przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty wyrażenia zgody lub do czasu odwołania zgody.  

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz 

Administratora danych osobowych i którym te dane są powierzane np. świadczącym usługi doradcze, 

konsultacyjne, podmiotom serwisującym i utrzymującym systemy informatyczne służące do realizacji wyżej 

wymienionych celów przetwarzania danych. 

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia 

danych, prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz 

prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
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Podanie przez Panią/Pana danych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby 

uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym podanie innych danych jest dobrowolne. 

Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na udział w innych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez  IRGiT w 

przyszłości prosimy o dołączenie do aplikacji treści zgody:  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IRGiT. w celu prowadzenia procesów 

rekrutacyjnych w przyszłości. 

 


