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CIP® CEEMA, klasa 2013 w Polsce
Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 1 października 2013, program
szkoleniowy Certified Investment Professional, CIP®, został otwarty dla
międzynarodowych kandydatów w Poznaniu i Krakowie. ML Finance Academy i
HedgePole (Polska) Sp. z o.o. we współpracy z jedną z największych instytucji
finansowych zainaugurowały pierwszą w Polsce 13-osobową klasę przyszłych
specjalistów, którzy uzyskają uznawany w środowisku międzynarodowym tytuł
Certified Investment Professional CIP®.
Program CIP® został opracowany w 2007 roku i od tego czasu 200 profesjonalistów
uzyskało tytuł Certified Investment Professional, CIP®. Celem programu jest zapewnienie
wykształconym w branży finansowej specjalistom z zakresu rynków finansowych
możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji potwierdzonych uznawanym na świecie
certyfikatem CIP®. Program składa się z ośmiu modułów, które kończą się egzaminem
oraz obroną pracy dyplomowej. Program ten doskonale wpisuje się w polski rynek usług
outsourcingowych i jest kierowany do specjalistów finansowych pełniących funkcje w
middle i back office, operacjach i teleinformatycznych działach banków, zarządzających
aktywami funduszy emerytalnych, domów maklerskich, firm ubezpieczeniowych lub
specjalistów pracujących dla usługodawców tych instytucji finansowych.
Michel van Zanten, odpowiedzialny za międzynarodową promocję programu CIP®
powiedział: "Otwarcie pierwszej klasy w CEEMA właśnie w Polsce nie jest przypadkiem.
Polska stała się prawdziwym centrum dla operacji finansowych i jest promowana przez
dużą społeczność międzynarodowych instytucji finansowych. W Polsce utworzyło swoje
centra wiele banków, firm ubezpieczeniowych i księgowych, które kształtują rynek pracy i
potrzebują wykwalifikowanej kadry w zakresie usług finansowych. W przyszłości
spodziewam się, iż te usługi znacznie się rozwiną i wyjdą poza standardowe i powtarzalne
prace outsourcingowe, co zwiększy zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych i
certyfikowanych ekspertów wykształconych zgodnie z międzynarodowymi standardami”.
ML Finance Academy, certyfikowany organizator programu przygotowawczego dla CIP®,
oferuje studentom platformę edukacyjną online z dostępem do materiałów szkoleniowych
oraz egzaminów online. Dodatkowo, fundacja CIP® zapewnia swoim kandydatom i
absolwentom możliwość zawodowego rozwoju poprzez dedykowaną platformę
edukacyjno-informacyjną organizując przy tym regularne spotkania i konferencje w
ramach programu bezustannej edukacji CIP®.
Po zdaniu egzaminów i obronie pracy dyplomowej opartej na praktycznym studium
przypadku (temat pracy często ustalany jest z pracodawcą kandydata), kandydat zostaje
wpisany do publicznie dostępnego rejestru Fundacji CIP® i może posługiwać się tytułem
CIP®. Tytuł CIP® to niezależny, uznawany międzynarodowo znak jakości na rynkach
finansowych. W celu rejestracji prosimy odwiedzić www.foundationCIP.com lub dołączyć
do CIP® na Twitter, Facebook czy LinkedIn.
___________
CIP Foundation (www.foundationcip.com)
Szkolenie CIP® jest organizowane przez Fundację CIP® i bazuje na współpracy
pomiędzy uniwersytetami, instytucjami finansowymi oraz ML Finance Academy.
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ML Finance Academy (www.mlfa.eu)
ML Finance Academy specjalizuje się w organizacji szkoleń w zakresie administracyjnooperacyjnym dla instytucji finansowych (middle and back office). Kursy charakteryzują
się innowacyjnym, praktycznym i zawsze aktualnym podejściem do tematu, możliwością
bezpośredniego zastosowaniem zdobytej wiedzy w praktyce oraz uzyskaniem
unikatowego certyfikatu.
___________
Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z:
Fundacja CIP
Mark Lamers CIP
Sumatrakade 1155
1019 RG Amsterdam
The Netherlands
Tel.: +31 88 222 6000
www.foundationCIP.com

ML Finance Academy B.V.
Michel van Zanten
Alicja Lukomska
Gessnerallee 38
Dabrowskiego 75/92
8001 Zurich
60-523 Poznan
Switzerland
Poland
Tel.: +41 79 602 5585
Tel: +48 61 841 0145
E-mail: info@mlfa.eu
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