
Analityk / badacz treści (ang. Content Research Analyst)

CLOSIR to mająca siedzibę w Londynie (z oddziałem w Warszawie) platforma technologiczno- 
finansowa łącząca spółki giełdowe i inwestorów instytucjonalnych. Firma inicjuje / wspomaga
współpracę pomiędzy spółkami a inwestorami poprzez wykorzystanie innowacji technologicznych w 
celu umożliwienia i wzmocnienia osobistych, bezpośrednich kontaktów pomiędzy zespołami IR (ang. 
Investor Relations) a interesariuszami spółek.

W ramach CLOSIR funkcjonuje m.in. Zespół ds. badań treści odpowiedzialny za zapewnienie, że 
wszystkie dane na platformie CLOSIR są kompleksowe i w pełni zaktualizowane poprzez prowadzenie
badań online z wielu źródeł, wprowadzanie kont klientów i integrowanie odpowiednich danych na 
platformie oraz realizację priorytetów.

Analityk / badacz treści (ang. Content Research Analyst) będzie odpowiedzialny w szczególności 
za rozwój naszych zbiorów danych ESG. ESG oznacza Environmental, Social and Governance i 
dotyczy czynników pozafinansowych związanych z decyzjami inwestycyjnymi inwestorów 
instytucjonalnych. Do czynników tych należą m.in. zmiany klimatyczne (E), warunki pracy (S), 
różnorodność i struktura zarządów (G) oraz wiele innych. Ponieważ inwestycje ESG rosną w postępie 
geometrycznym, a coraz więcej inwestorów i emitentów stosuje takie metodologie w celu wsparcia 
procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych, CLOSIR pragnie rozszerzyć swoje rozwiązania w tym 
obszarze.

Stanowisko to dotyczy zadań w obszarze badania, tworzenia i aktualizacji treści ESG w 
produktach CLOSIR. Analityk będzie również ściśle współpracował z zespołami ds. sukcesu klienta i 
technologii CLOSIR.

Oferujemy pełne wprowadzenie do rynków i narzędzi wykorzystywanych w pracy, w związku z czym 
nie ma konieczności posiadania doświadczenia na rynkach finansowych. Kandydat, który dołączy do 
naszej firmy powinien być obeznany z badaniami ilościowymi, zorientowanym na szczegóły i dobrze 
zorganizowanym. Osoba ta musi biegle posługiwać się językiem angielskim i czuć się komfortowo w 
pracy z różnorodną bazą klientów z rynków wschodzących w Europie Wschodniej, na Bliskim 
Wschodzie, w Afryce i Ameryce Łacińskiej. Niezbędna jest również umiejętność wydajnej pracy w 
zespole zdalnym.

Kluczowe obowiązki:

 pozyskiwanie i aktualizacja danych wykorzystywanych na platformie  CLOSIR,
 prowadzenie badań ilościowych oraz jakościowych na rzecz inwestorów oraz spółek 

giełdowych,
 zapewnienie terminowej integracji danych klientów w CLOSIR przy jednoczesnym zachowaniu

jakości, dokładności i kompletności danych,
 badanie i uzupełnianie profili firm inwestycyjnych i osób zarządzających, w szczególności pod 

kątem danych ESG,
 proaktywne identyfikowanie i rozwiązywanie problemów związanych z danymi.

Wymagane umiejętności, kwalifikacje:

 Biegła znajomość języka angielskiego, zarówno w mowie, jak i w piśmie.
 Umiejętność konsekwentnej, profesjonalnej komunikacji (osobiście, przez telefon, pocztą 

elektroniczną) z ludźmi na różnych szczeblach organizacyjnych
 Dobra organizacja pracy własnej.
 Umiejętność pracy w zespole z pozytywnym nastawieniem
 Zdolność do utrzymania wysokich standardów pomimo pilnych terminów.
 Samodzielność i inicjatywa
 Wysoki stopień uczciwości i poufności
 Zainteresowanie technologiami w obszarze finansów.
 Zdolność do pracy wielozadaniowej; elastyczność w szybkiej zmianie priorytetów w miarę 

zmieniających się wymagań.



Co oferujemy:

 Wprowadzenie do rynków finansowych
 Warsztaty dotyczące korzystania z narzędzi takich jak GitLab, Bloomberg Terminal i wiele 

innych.
 Kultura pracy oparta na zaufaniu i wzajemnej pomocy
 Uczestnictwo w rozwoju innowacyjnego startupu działającego w sektorze FinTech
 Przyjazne środowisko pracy w międzynarodowym zespole
 Praca zdalna i/lub praca w biurze w Łodzi przy ul. Zachodniej 70 w budynku z podjazdem dla 

osób z niepełnosprawnością oraz windą.

Oferta pracy dotyczy projektu realizowanego przez CLOSIR: "Pierwszy innowacyjny system dla 
spółek notowanych oparty na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym dedykowanego do 
czynników ESG (ang. environment, social, governance)". Projekt realizowany jest w Poddziałaniu 
1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kontakt:

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres: jarekpichla@gmail.com najpóźniej 
do dnia 31-05-2022 r.
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