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Konsultant 

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 międzynarodowych 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 projektów zakupowych wspólnie z dedykowanym zespołem konsultantów i ekspertów 
PROFITII, 

• Opracowywanie i wdrażanie planów usprawnień w obszarze Zakupów, zarządzanie zmianą przy 
pracach wdrożeniowych, 

• Analiza danych, budowanie i weryfikacja hipotez optymalizacyjnych dla Klientów, 

• Analiza dokumentów prawnych (umowy z dostawcami, regulacje wewnętrzne) i opracowywanie 
rekomendacji ich zmian, 

• Przygotowywanie i prowadzenie prezentacji wyników prac. 

Czego szukamy u idealnych kandydatów: 

• Wykształcenie wyższe, 

• Minimum 3-letnie doświadczenie w obszarze zakupów, branży doradczej, kontrolingu, analiz 
finansowych lub audytu, mile widziane doświadczenie w pracy projektowej 

• Bardzo dobra znajomość programów Ms Excel i Ms Power Point, 

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

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

• Umiejętność i chęć do pracy w zespole, umiejętność prezentowania wyników prac, 

• Zorientowanie na klienta i umiejętność pracy w zróżnicowanym środowisku biznesowym, 

• Kreatywność w rozwiązywaniu problemów biznesowych, 

• Gotowość do podróży służbowych, 

• Chęć rozwoju pasji do Zakupów        

• Dodatkowym atutem będzie znajomość zakupowych narzędzi IT, procesu zakupowego i dźwigni 
zakupowych 
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Co oferujemy: 

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

• Rozwój nie tylko na projektach - profesjonalny mentoring prowadzony przez Partnerów PROFITII oraz 
ustrukturyzowany program szkoleń wewnętrznych, 

• Współpracę w ramach bardzo zgranego i ambitnego Zespołu, 

• Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i umiejętności, 

• Bogaty pakiet benefitów pracowniczych, w tym ubezpieczenie medyczne i dopłatę do karty sportowej, 

• Możliwość rozwoju kompetencji i umiejętności zakupowych w ramach prestiżowej certyfikacji 
Instytutu Zakupowego CIPS, 

• Elastyczność miejsca pracy (pracujemy w modelu mieszanym, jesteśmy otwarci również na 
pracowników spoza Warszawy), 

• Możliwość dynamicznego rozwoju i komfortową atmosferę pracy. 

 

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 ☺ 

 

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Profitia Management Consultants Mazurowski 
i Wspólnicy z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 
2014 r. poz. 1182, 1662)”. 
 
Informujemy, że Administratorem danych jest Profitia Management Consultants Mazurowski i Wspólnicy z siedzibą w 
Warszawie przy al. Niepodległości 58 . Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 
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