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Tworzymy prężnie rozwijającą się Firmę doradczą, z sukcesem wspierającą przedsiębiorstwa w zakresie rozwoju działalności 
eksportowej. 

W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy pracownika na stanowisko: 

Praktykant w Dziale Analiz Rynkowych 
(nr ref.: Pr1/19) 

Zakres obowiązków: 
• wyszukiwanie i selekcja informacji gospodarczych; 
• wsparcie zespołu analityków w zakresie opracowywania analiz rynków zagranicznych pod kątem wybranych kategorii 

produktów; 
• nauczenie się opracowywanie podstawowych prognoz finansowych i harmonogramów projektów eksportowych; 
• opracowania wniosków o dofinansowanie projektu związanych z rozwojem działalności eksportowej; 
• kontakt telefoniczny lub e-mailowy z klientami; 
• obsługa generatora wniosków. 

Oczekujemy: 
• wykształcenie: co najmniej studenci studiów licencjackich, najlepiej ostatnich lat studiów; 
• wysokie zdolności analityczne oraz sumienność, dokładność, systematyczność i odpowiedzialność; 
• bardzo dobre umiejętności opracowywania dłuższych wypowiedzi pisemnych; 
• chęć nauczenia się opracowywania długich tekstów analitycznych w języku polskim; 
• chęć nabycie umiejętność analizy sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów 

pieniężnych) oraz tworzenia harmonogramów projektów eksportowych w Excelu; 
• umiejętność pracy indywidualnej i w zespole oraz łatwość nawiązywania kontaktów; 
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Excel, Word); 
• biegła znajomość języka polskiego, bardzo dobra znajomość języka angielskiego, dobrze widziana znajomość innych 

języków nowożytnych. 

Oferujemy: 
• intelektualnie wymagającą, ale niezwykle rozwijającą praktykę polegającą na poznaniu ciekawych narzędzi 

analitycznych i opracowaniu z ich wykorzystanie analiz ekonomicznych pod nadzorem koordynatora (analizy 
wskaźnikowej, PEST, SWOT produktu lub rynku, benchmarking, itp.), więcej na stronie: 
http://internacjonalizacja.pl/produkty/; 

• dobrą lokalizację (Warszawa Śródmieście, ul. Trębacka - do 35 min. transportem miejskim od Uczelnia Łazarskiego); 
• zdobycie doświadczenia zawodowego lub podniesienie kwalifikacji w zakresie analiz rynkowych i konsultingu wymagane 

na stanowisku Analityka rynków zagranicznych; 
• praktyki bezpłatne trwające 200 godzin, które należy zrealizować w okresie do 3 miesięcy; 
• dziennie od 4 do 8 godz. pracy między 7:00 a 18:00 ustalane indywidualnie z koordynatorem na zasadach elastycznych; 
• po zakończeniu praktyk wystawienie rzetelnych referencji oraz ewentualne zaproponowanie zatrudnienia w biurze 

lub na zasadach zdalnej współpracy; 
• zawarcie umowy dwustronnej o praktyki/staż albo na życzenie studenta trójstronnej (z uczelnią wyższą); 
• przyjazną atmosferę pracy w dynamiczne rozwijającej się firmie. 

Informacje dodatkowe: 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych (CV i listy motywacyjne w j. polskim) z podaniem 
numeru referencyjnego w tytule maila na adres:  

rekrutacja@paszportdoeksportu.pl 
W liście motywacyjnym proszę odnieść się do powyższych wymagań. 
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 
 
Prosimy o zawarcie w przesłanych dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:  
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PASZPORT DO EKSPORTU Sp. z o.o. w celu i zakresie niezbędnym 
w obecnym i przyszłym procesie rekrutacyjnym." 
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