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

 

 

MŁODSZY ANALITYK – STAŻYSTA 

(1/2 etatu) 

 

Rozwijaj swoją karierę w nowym zespole doradztwa strategicznego w czołowej polskiej 

firmie specjalizującej się w przyszłościowych branżach: KOLEJ, MOBILNOŚĆ MIEJSKA, 

INFRASTRUKTURA, LOTNICTWO 

Zadania:  

 • wsparcie zespołu w zakresie realizacji projektów z inżynierii miejskiej, mobilności i 

elektromobilności, 

 • wykonywanie samodzielne prostych prac analitycznych, 

 • współpraca z zespołem projektowym, 

 • kontakt z partnerami zewnętrznymi firmy podczas realizacji zadań projektowych, 

 • skład i korekta opracowań, 

 • tworzenie tekstów związanych z obszarem działania zespołu. 

Wymagania:  

 • status studenta, 

 • skończony minimum 3 rok studiów, 

 • wysokie umiejętności komunikacyjne, 

 • pozytywne nastawienie i determinacja w realizacji wyzwań, 

 • samodzielność i wysoka organizacja pracy, 

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2, 

 • dobra znajomość pakietu MS Office, 
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Mile widziane: 

 •  umiejętność tworzenia infografik, raportów, prezentacji graficznych 

 • znajomość branż, w których funkcjonuje Zespół Doradców Gospodarczych TOR, 

 • doświadczenie/czynny udział w organizacjach studenckich, 

 • umiejętność obsługi programów QGIS, Adobe Illustrator, AutoCAD. 

 

Oferujemy: 

 • możliwość rozwoju w wiodącej firmie z zakresu doradztwa strategicznego i transportowego, 

 • dodatkowy pakiet szkoleń branżowych, 

 • elastyczne godziny pracy, 

 • możliwość zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin w przyszłości. 

Lokalizacja: Warszawa Śródmieście 

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przysłanie CV i listu motywacyjnego na adres 

maciej.mysona@zdgtor.pl. Akceptowane będą ̨ tylko pliki w formacie PDF nazwane wg. 

następującego schematu: imie.nazwisko.cv.pdf i imię.nazwisko.list.pdf. W temacie maila prosimy o 

wpisanie sformułowania „rekrutacja Analityk-stażysta”. 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.  

 


