
 

 

iWealth Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, Sąd Rejonowy dla miasta  
stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – KRS 0000381507,  
NIP 896 151 80 73. Kapitał zakładowy wynosi 3 239 200 złotych i wpłacony jest w całości. 

 

 

 

 
 

Jako Compliance Manager iWealth będziesz: 
• oceniał zgodność działalności spółki z przepisami prawa, 

regulacjami wewnętrznymi  i standardami postępowania,  

• realizował doradztwo regulacyjne i oceniał wpływ 

przepisów prawa na działalność spółki, 

• opiniował umowy i porozumienia z klientami oraz 

kontrahentami spółki, 

• nadzorował i prowadził niezależne kontrole z zakresu 

compliance w spółce, 

• prowadził szkolenia z zakresu compliance dla 

pracowników spółki, 

• współpracował na bieżąco z innymi zespołami. 

 

Wymagamy od Ciebie: 
• wykształcenia wyższego (ekonomia, finanse, prawo) 

• znajomości regulacji rynku kapitałowego, w tym w 

szczególności dyrektywy MIFID II, ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi, ustawy o przeciwdziałaniu 

praniu pieniędzy i ustawy o funduszach inwestycyjnych i 

zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,  

• minimum 3-letniego doświadczenia w obszarze kontroli 

wewnętrznej/audytu wewnętrznego/compliance w 

instytucji finansowej (preferowane doświadczenie w 

branży funduszy inwestycyjnych), 

• znajomości przepisów prawa w zakresie AML, RODO, 

• samodzielności w pracy i doskonałej organizacji pracy.  

 

Oferujemy: 
• umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, 

• możliwość rozwoju zawodowego, 

• elastyczne godziny pracy i możliwość pracy zdalnej, 

• pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum 

Warszawy,  

• fantastyczną atmosferę oraz życzliwy i zgrany Zespół 

 

 

Jeżeli: 
• szukasz samodzielnej i ciekawej pracy w obszarze, który 

jest Twoją pasją, 

• lubisz wyzwania i wykazujesz zaangażowanie w 

wykonywaniu powierzonych obowiązków, 

• chcesz tworzyć najlepsze standardy w branży 

 

DOŁĄCZ DO NAS! 
 

Wyślij swoje CV na adres: malgorzata.anczewska@iwealth.pl 

 

Na zgłoszenia czekamy do 29 listopada 2021 r. 

 

W zgłoszeniu prosimy o dodanie aktualnej klauzuli RODO:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

przez iWealth Management Sp. z o.o. w celu prowadzenia 

rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko. 

 

 

 

*** 

 

iWealth Management Sp. z o.o. jest innowacyjną i niezależną 

firmą inwestycyjną oferującą nowoczesną platformę transakcyjną, 

szeroką gamę produktów finansowych, inwestycyjnych, 

nieruchomościowych wraz z profesjonalnym, nieodpłatnym 

doradztwem inwestycyjnym nastawionym na etyczne podejście do 

potrzeb klientów indywidualnych i instytucji. 

iWealth jest propagatorem rozwiązań dostępnych dotychczas 

jedynie klientom bankowości prywatnej dla szerszej grupy 

Polaków chcących długoterminowo, z zachowaniem 

bezpieczeństwa i zgodnie z misją iWealth „Chroń i pomnażaj swój 

majątek”, pomnażać zgromadzone oszczędności. 
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