Płace:
Zarobki maklera uzależnione są od miasta,
miejsca zatrudnienia, zadań i czynności,
doświadczenia zawodowego oraz sytuacji na
rynku kapitałowym. Rynkowe zarobki na tym
stanowisku
wynoszą
powyżej
średniej
krajowej.

Więcej informacji
o zawodzie znajdziesz
w:

Klasyfikacja Zawodów i Specjalności: 331102

Kształcenie:

Szkoły wyższe:
Uniwersytet Łódzki
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
90-255 Łódź, ul. P.O.W. 3/5
tel. (42) 635 53 56, 635 40 25
fax. (42) 635 50 32
www.eksoc.uni.lodz.pl
Kursy:
Instytutu Rynku Kapitałowego
WSE Research S.A.
Centrum Giełdowe S.A.
ul. Książęca 4
00 - 498 Warszawa
tel. (22) 537 72 51
faks: (22) 537 71 55
http://www.irk-wse.pl/
Komisja Nadzoru Finansowego
Plac Powstańców Warszawy 1
00-030 Warszawa
tel.: (22) 262-50-00
tel.: (22) 262-58-00
http://www.knf.gov.pl

MAKLER GIEŁDOWY

Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej:
w Łodzi:
ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź,
Tel. (42) 66 30 255, 66 30 273
oraz oddziałach:
w Piotrkowie Trybunalskim:
ul. Starowarszawska 4, 97 - 300 Piotrków Tryb.
Tel. (44) 649 60 87
w Sieradzu:
ul. 3 Maja 7, 98 - 200 Sieradz
Tel. (43) 822 81 84, 822 81 86
w Skierniewicach:
ul. Senatorska 10, 96 - 100 Skierniewice
Tel. (46) 833 39 74, 833 36 50

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Centrum Informacji i Planowania Kariery
Zawodowej
Łódź, 2016

Makler
giełdowy
to
osoba
odpowiedzialna
w
szczególności
za przekazywanie na giełdę zleceń maklerskich
oraz weryfikację ich zgodności z regulacjami
obowiązującymi na giełdzie. Makler pracujący
na giełdzie jako przedstawiciel biura
maklerskiego nie ma bezpośredniego kontaktu
z klientami. Pracując na Giełdzie Papierów
Wartościowych realizuje zlecenia, które
otrzymuje ze swojego biura. Od maklera
w swoim biurze otrzymuje zlecenia klientów
i wprowadza je do komputerowego systemu
Giełdy Papierów Wartościowych lub Centralnej
Tablicy Ofert (rynek pozagiełdowy), poprzez
który zawierane są transakcje. Podczas tzw.
dogrywki na giełdzie makler zgłasza zlecenia
klientów przekazywane na żywo z biura
maklerskiego.
Po
zakończeniu
sesji
przekazuje
do
biura
informacje
o zawartych transakcjach.

Zadania zawodowe:






przyjmowanie i przekazywanie zleceń,

przygotowywanie rekomendacji, komentarzy
i analiz,
doradzanie inwestorom,

pomoc przy wprowadzaniu spółek na giełdę.

Warunki podjęcia pracy w zawodzie:

Kandydat na maklera musi posiadać minimum
średnie wykształcenie, jednak preferowane jest
wyższe ekonomiczne z zakresu bankowości

i finansów. Pierwszym etapem w drodze do
uzyskania zawodu maklera giełdowego jest
uzyskanie wpisu na listę maklerów papierów
wartościowych. By uzyskać ten wpis należy
spełniać następujące warunki:
1. posiadać pełną zdolność do czynności
prawnych,
2. korzystać z pełni praw publicznych,
3. nie
być
uznanym
prawomocnym
orzeczeniem za winnego przestępstwa
skarbowego,
przestępstwa
przeciwko
wiarygodności
dokumentów,
mieniu,
obrotowi
gospodarczemu,
obrotowi
pieniędzmi i papierami wartościowymi,
4. złożyć egzamin z wynikiem pozytywnym
przed komisją egzaminacyjną dla maklerów.
Egzamin na maklera odbywa się najczęściej
dwa razy do roku. Organizowany jest przez
Komisję Nadzoru Finansowego. Po uzyskaniu
wpisu
na
listę
maklerów
papierów
wartościowych, prowadzoną przez Komisję
Papierów Wartościowych, spełnia się jedno
z wymagań niezbędnych do wejścia na giełdę
i uzyskania uprawnień maklera giełdowego.
Aby zostać maklerem giełdowym należy
ponadto:
 posiadać udokumentowaną - w sposób
określony przez Giełdę - znajomość
przepisów obowiązujących na giełdzie oraz
praktycznych umiejętności niezbędnych do
wykonywania zadań maklera giełdowego,
 być zatrudnionym przez członka giełdy
(np. przedsiębiorstwo maklerskie) lub być
członkiem jego władz.

Wymagania psychofizyczne:







wysoka odporność psychiczna, cierpliwość,
dobra pamięć i umiejętność pracy
w szybkim tempie, dobry refleks,
spostrzegawczość i podzielność uwagi
umiejętność
nawiązywania
kontaktów
z ludźmi oraz współdziałania w grupie
odpowiedzialność.

Przeciwwskazania do wykonywania
zawodu:




niska odporność psychiczna,
zaburzenia równowagi,

padaczka i klaustrofobia.

Możliwości zatrudnienia:

Dom maklerski to najpopularniejsze miejsce
zatrudnienia zwłaszcza dla początkującego
maklera. Osoby znające rynek kapitałowy
potrzebne są także w towarzystwach funduszy
inwestycyjnych, bankach, w towarzystwach
ubezpieczeniowych, w firmach doradztwa
finansowego. Wiele spośród tych firm oferuje
pracę w różnych działach, umożliwiając tym
samym zmiany profilu pracy w przyszłości.
Uzyskując licencję maklera giełdowego
można również otworzyć spółkę partnerską.

