
 

PROFITIA  Management Consultants Mazurowski i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 
58, 02-626 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000360364,  
NIP:5213573099. 

Konsultant 

Miejsce pracy: Warszawa 

OPIS STANOWISKA: 

 Realizacja projektów zakupowych wspólnie z dedykowanym zespołem konsultantów i ekspertów 
PROFITII, 

 Wielowymiarowa analiza danych, budowanie i weryfikacja hipotez optymalizacyjnych dla Klientów, 
 Analiza dokumentów prawnych (umowy z dostawcami, regulacje wewnętrzne) i opracowywanie 

rekomendacji ich zmian, 
 Opracowywanie i wdrażanie planów usprawnień w obszarze Zakupów, zarządzanie zmianą przy 

pracach wdrożeniowych, 
 Przygotowywanie i prowadzenie prezentacji wyników prac. 

OCZEKIWANIA: 

 Wykształcenie wyższe, 
 Minimum 3 letnie doświadczenie w obszarze zakupów, branży doradczej, kontrolingu, analiz 

finansowych lub audytu, 
 Bardzo dobra znajomość programów Ms Excel i Ms Power Point, 
 Biegła znajomość języka angielskiego oraz niemieckiego, mile widziana znajomość innych języków 

obcych, 
 Bardzo dobre zdolności analityczne, umiejętność pracy pod presją czasu i wyniku, 
 Umiejętność i chęć do pracy w zespole, 
 Zorientowanie na klienta i umiejętność budowania trwałych relacji biznesowych, 
 Kreatywność w rozwiązywaniu problemów biznesowych. 

Oferujemy: 

 Ciekawą pracę w dynamicznym środowisku przy realizacji projektów dla wiodących polskich i 
międzynarodowych Grup Kapitałowych, 

 Profesjonalny mentoring prowadzony przez jednego z Partnerów PROFITII, 
 Współpracę w ramach bardzo zgranego i ambitnego Zespołu, 
 Atrakcyjne wynagrodzenie i bogaty pakiet socjalny, 
 Możliwość rozwoju i komfortową atmosferę pracy w nowoczesnym biurze tuż przy stacji metra 

Wierzbno. 

To co nas wyróżnia to bardzo wysoki poziom merytoryczny pracy połączony z niesamowitą atmosferą, którą 
poczujesz już podczas rozmowy 

 

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Profitia Management Consultants Mazurowski 
i Wspólnicy z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 
2014 r. poz. 1182, 1662)”. 
 
Informujemy, że Administratorem danych jest Profitia Management Consultants Mazurowski i Wspólnicy z siedzibą w 
Warszawie przy al. Niepodległości 58 . Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 


