
 

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. 

 

Młodszy analityk biznesowy 

Zatrudnienie na okres 3 m-cy z możliwością przedłużenia 

Miejsce pracy: Warszawa 

 

O PROFITII 

Od 12 lat jesteśmy liderem w Europie Środkowej w obszarze doradztwa zakupowego. Doradzamy średnim i 

dużym firmom w zakresie strategii rozwoju obszaru Zakupów. Od 2014 roku jako jedyna firma w Polsce 

jesteśmy partnerem CIPS (Chartered Institute of Procurement and Supply) – największej na świecie organizacji 

wspierającej rozwój Zakupów.  

Nasz 25-osobowy, zgrany zespół to specjaliści w dziedzinie Zakupów i zarządzania łańcuchem dostaw, a przede 

wszystkim – głęboko w to wierzymy – fajni ludzie nastawieni na rozwój i dobrą atmosferę w pracy. 

Naszym celem jest szerzenie najlepszych praktyk zakupowych i tworzenie standardów w tym obszarze. Chcemy 

być wyborem nr 1 firm i organizacji, które mają ambicję osiągnięcia mistrzostwa w zarządzaniu Zakupami i 

łańcuchem dostaw. 

Dynamicznie się rozwijamy, stale pozyskujemy nowe projekty w różnych branżach. Poszukujemy osób, które 

chcą dołączyć do naszego Zespołu i wspólnie rozwiązywać wyzwania naszych klientów.  Chcemy, aby nasi 

pracownicy rośli razem z nami, dlatego dbamy o ciągły rozwój zawodowy. Nowym osobom gwarantujemy 

wsparcie, ale też dużą odpowiedzialność i samodzielność oraz dobrą zabawę w zgranym Zespole. U nas 

dostaniesz swojego mentora i program szkoleń wewnętrznych, który pomoże Ci rozwinąć zakupowe skrzydła. 

W PROFITII każdy Twój dzień będzie inny! 

Co będziesz robił: 

• Realizacja modułów projektów zakupowych wspólnie z zespołem konsultantów i ekspertów PROFITII, 

• Zbieranie i analizowanie danych rynkowych, 

• Analiza i modelowanie danych (MS Excel) 

• Analiza dokumentów prawnych (umowy z dostawcami, regulacje wewnętrzne), 

• Przygotowanie i prowadzenie prezentacji wyników prac. 

Czego szukamy u idealnych kandydatów: 

• Bardzo dobra znajomość programów Excel (warunek konieczny) i Power Point (znajomość VBA lub MS 
Access będzie dodatkowym atutem), 

• Biegła znajomość języka angielskiego, mile widziana znajomość innych języków obcych, 

• Ukończony minimum pierwszy rok studiów, 

• Bardzo dobre zdolności analityczne, umiejętność pracy pod presją czasu i wyniku, 

• Nastawienie na rozwój i chęć przyjmowania ambitnych zadań, 

• Samodzielność w działaniu, umiejętność budowania trwałych relacji biznesowych, 

Nie wymagamy wieloletniego doświadczenia, chętnie pracujemy z szukającymi rozwoju studentami. 
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Oferujemy: 

• Ciekawą pracę w dynamicznym środowisku przy realizacji projektów dla wiodących polskich i 
międzynarodowych Klientów, 

• Rozwój nie tylko na projektach - każdy Analityk uczestniczy w indywidualnym programie 
mentoringowym oraz ustrukturyzowanym programie szkoleń wewnętrznych  

• Współpracę w ramach bardzo zgranego i ambitnego Zespołu, 

• Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i umiejętności, 

• Możliwość dynamicznego rozwoju i komfortową atmosferę pracy, 

• Najlepsi Analitycy już po trzech miesiącach otrzymują oferty pracy z nami na stałe. 

 

Aplikacja: 

• Prześlij swoje CV na adres kariera@profitia.pl  Napisz też krótko (ok. 250 słów ) dlaczego chcesz 
dołączyć do naszego Zespołu. 

 

To co nas wyróżnia to bardzo wysoki poziom merytoryczny pracy połączony z wyjątkową atmosferą,  

którą – mamy nadzieję - poczujesz już podczas rozmowy ☺ 

mailto:kariera@profitia.pl

