
 
 

 Stażyści i absolwenci studiów ekonomicznych ze znajomością  języka 

polskiego / języków Europy Wschodniej (kobiety / mężczyźni) 

Dr Kalliwoda Research GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem jest firmą, która specjalizuje się w 

dostarczaniu niezależnych analiz rynkowych. Działamy na rynku od 2003 roku i poza Frankfurtem nad 

Menem mamy biura również w Zurychu i w Warszawie. Sporządzamy analizy akcji i obligacji dla firm z 

różnych sektorów będąc obecni m.in. w bazach danych Thomson Reuters i Bloomberg. Organizujemy w 

Polsce i za granicą roadshows dla emitentów polskich i zagranicznych. Wspieramy także fundusze 

inwestujące w akcje i obligacje własnymi narzędziami analizy ilościowej do selekcji instrumentów i analizy 

fundamentalnej. 

______________________________________________________________________________________ 

Opis oferowanych stanowisk:  

Oferujemy pracę w następujących obszarach dostępną dla studentów / absolwentów ekonomii: 

• Analiza akcji: analiza fundamentalna, wycena przedsiębiorstw (DCF, porównawcza, sum-of-the-parts), 

analiza produktu, badanie i analiza wstępna firm specjalistycznych, obsługa przejęć i fuzji.  

• Rozwój biznesu, dostarczanie prognoz sprzedaży i zysków dla inwestorów instytucjonalnych, serwisów 

Bloomberg / Thomson Reuters i innych. 

• Sporządzanie dla funduszy inwestycyjnych analiz rynku akcji i obligacji, analiza ryzyka, pomiar 

benchmarków, optymalizacja baz danych dla rynków akcji / sektorów w kontekście stosowanych filtrów 

/ wskaźników rynkowych, zarządzanie bazami danych analiz rynku / konkurencji i technologii. 

• Udział w roadshows organizowanych przez emitentów w kraju i za granicą. Uczestnictwo w 

konferencjach analityków i wydarzeniach poświęconych rynkowi kapitałowemu. Przygotowywanie 

takich konferencji w ramach firmy Dr Kalliwoda w Europie Zachodniej i Środkowej, w szczególności w 

Warszawie. 

• Przygotowywanie wykładów o ogólnej sytuacji na rynkach akcji; przygotowanie prezentacji oraz 

organizowanie roadshows dla inwestorów / klientów w Niemczech, Austrii, Szwajcarii a w razie 

potrzeby, również w krajach Beneluksu / Francji / Danii.  

______________________________________________________________________________________ 

Wymagania dla stażystów / zatrudnionych: 

• Duża motywacja w obszarach wskazanych powyżej. Umiejętność sporządzania wycen przedsiębiorstw i 

silny warsztat analityczny. 

• Doskonałe zdolności komunikacyjne, dobra / bardzo dobra znajomość języka angielskiego oraz 

polskiego. Inne języki Europy Wschodniej będą dodatkowym atutem. 

• Licencjat lub studia na drugim roku studiów licencjackich (rozważymy także kandydatów pierwszego 

roku studiów). Dogłębne rozumienie zasad wyceny przedsiębiorstw. 

• Dobra znajomość MS Office, szczególnie Excel i Word; dodatkowym atutem będzie znajomość VBA. 

Staż: co najmniej 4 do 6 tygodni, najlepiej 3 do 6 miesięcy. 
 

Aplikacje (CV + kopie ew. dyplomów) prosimy przysyłać na adres: 

 

Dr. Kalliwoda Research GmbH  

Arndtstraße 47  

D-60325 Frankfurt/Main 

Tel. +49 69 972 058 53 

Mail: nk@kalliwoda.com 

www.kalliwoda.com 

 


