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W związku z szybkim rozwojem firmy szukamy ambitnych osób chcących zaistnieć na
międzynarodowych rynkach finansowych. Oferujemy szereg szkoleń i możliwości podnoszenia
kwalifikacji  poprzez  współpracę  z  międzynarodowymi  podmiotami  w  dziedzinie  tradingu.
Doświadczenie  naszego  zespołu  zapewnia  doskonałe  przygotowanie  do  pracy  na  rynkach
kapitałowych.

Jak zostać Traderem?

1 Ścieżka

Posiadasz udokumentowane doświadczenie w day tradingu na amerykańskich giełdach?

Wyślij do nas CV wraz ze swoją historią tradingu.

Zaprosimy Cię na testy.

2 Ścieżka

Nie posiadasz doświadczenia w day tradingu na amerykańskich giełdach?

To nie problem.

Skontaktuje się z nami i wyślij do nas CV.

Skorzystaj z naszego szkolenia „Profesjonalny Day Trader”. 

Każda  osoba,  która  w  trakcie  szkolenia  wykaże  się  niezbędnymi  umiejętnościami  i

stabilnością  wyników,  ma  szanse  dołączyć  do  naszego  zespołu  Traderów  i  handlu

kapitałem firmy.

W tym czasie analizujemy Twój trading i wyniki,  tak aby mieć pewność,  że możemy

powierzyć Ci nasz kapitał do hadnlu.

Miejsce pracy:

 Katowice

 Częstochowa 

Opis stanowiska pracy:

 Handel i spekulacja na rynkach papierów wartościowych na giełdach amerykańskich
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Wymagania:

 Zainteresowanie tematyką giełdową

 Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

 Umiejętność analitycznego myślenia

 Zdolność podejmowania decyzji pod presją czasu

 Odporność na stres

 Determinacja w dążeniu do osiągania celów finansowych

 Dyspozycyjność od poniedziałku do piątku 14:00- 22:00

Oferujemy:

 Motywacyjny system wynagrodzeń

 Handel w oparciu o kapitał firmy (dot. Office Trading)

 Najniższe koszty transakcyjne

 Najlepszą platformę traderską wykorzystywaną przez fundusze inwestycyjne

 Wsparcie techniczne i merytoryczne doświadczonych Traderów

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz ze zdjęciem na e-mail: biuro@global-
bdtrading.pl

Prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy

dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o

ochronie danych osobowych /Dz.U. Z 2002 r. nr 101 poz. 926 z pózn. zm.”
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