
Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, tel.+48 22 323 77 44,  e-mail: zdgtor@zdgtor.pl  

KRS 0000133090, REGON 013175962, NIP 113-20-41-930 

 

    

Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o. szuka osoby na 

stanowisko  

 

 

STARSZY DORADCA - SENIOR BUSINESS CONSULTANT 

 

Dołącz do nowego zespołu doradztwa strategicznego w czołowej polskiej firmie 

specjalizującej się w przyszłościowych branżach: KOLEJ, MOBILNOŚĆ MIEJSKA, 

INFRASTRUKTURA, LOTNICTWO  

 

Zadania:  

 • udział w budowie strategii i portfolio produktowego w obszarach doradztwa 

strategicznego: fuzje i przejęcia, restrukturyzacja i zarządzanie zmianą; doradztwo 

dla inwestorów kapitałowych; due diligence; optymalizacja procesów; wdrażanie 

technologii; projekty z obszaru regulacji rynkowych 

 • identyfikacja potrzeb klientów i odpowiednich rozwiązań 

 • budowa relacji z klientami i pozyskiwanie zleceń, umawianie i prowadzenie 

spotkań 

 • analiza potencjału i rozbudowa kompetencji zespołów wewnątrz firmy 

 • współpraca z zespołem projektowym 

 • kierowanie/koordynacja prac zespołu projektowego na wybranych etapach  

 • nadzór merytoryczny nad pracą zespołu 

 • analizy finansowe, ekonomiczne i techniczne 

 • pozyskiwanie partnerów i konsorcjantów 
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Wymagania:  

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub inżynierskie  

 • minimum 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku  

 • doskonała znajomość pracy w odpowiednim środowisku oprogramowania 

komputerowego  

 • znajomość branż, w których funkcjonuje Zespół Doradców Gospodarczych TOR  

 • pozytywne nastawienie i determinacja w realizacji wyzwań 

 • doskonała organizacja pracy i samodzielność 

 • świetna znajomość Business English 

 • dobrze widziana znajomość innych języków 

 • udokumentowane doświadczenie w pracy przy projektach doradczych  

 

Lokalizacja: Warszawa  Śródmieście 

 

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: imie.nazwisko.cv.pdf i imie.nazwisko.list.pdf. W temacie 

maila prosimy o wpisanie sformułowania „rekrutacja SPM”. 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 przepisami prawa”.  

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi osobami.  

 

 


