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Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o., firma doradcza oraz organizator 

ogólnopolskich konferencji, kongresów i szkoleń, a także wydawca miesięcznika Rynek 

Kolejowy oraz portali internetowych www.rynek-kolejowy.pl, www.rynekinfrastruktury.pl, 

www.transport-publiczny.pl, www.rynek-lotniczy.pl poszukuje osoby na stanowisko:  

Analityk 

 

Miejsce pracy: Warszawa, Plac Bankowy 2 (Błękitny Wieżowiec) 
 
Wymagania: 
 

 Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub podobne 

 Doświadczenie w zbieraniu i przetwarzaniu rozproszonych danych w celu tworzenia 
analiz, raportów i zestawień 

 Kreatywność, umiejętność wyciągania wniosków i syntetyzowania wiedzy 

 Rozwinięte umiejętności analityczne 

 Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole 

 Wysoka komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów 

 Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację 

 Mile widziana znajomość zagadnień związanych z tematyką transportu, motoryzacji, 
infrastruktury, smart city oraz sektora publicznego 

 Mile widziane doświadczenie w zakresie wystąpień publicznych 

 Doskonała organizacja pracy i samodzielność 
 
Zadania: 
 

 Samodzielne prowadzenie projektów analitycznych i koordynacja przygotowywania 

raportów tematycznych, zgodnych z obszarem zainteresowań Zespołu Doradców 

Gospodarczych TOR sp. z o.o. 

 Współpraca z pozostałymi działami wewnątrz firmy 

 
Oferujemy pracę: 
 

 Przy kluczowych projektach w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 

 W miłym i prężnie rozwijającym się zespole 

 W dogodnej lokalizacji (Warszawa, Plac Bankowy) 

 
Osoby zainteresowane prosimy o przysłanie CV i listu motywacyjnego na adres 
rekrutacja@zdgtor.pl. Akceptowane będą tylko pliki w formacie PDF nazwane wg 
następującego schematu: imię.nazwisko.cv.pdf i imię.nazwisko.list.pdf. W temacie maila 
prosimy o wpisanie sformułowania „rekrutacja Analityk”.  
 
W ofertach prosimy podać numer telefonu do kontaktu oraz zamieścić klauzulę: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w tym dokumencie dla 
potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych 
Osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883 z dnia 29.08.1997r.”  
 
Firma zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi osobami. 
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