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Pracodawca Kancelaria Doradztwa Ekonomicznego 

Wydział /Dział Analiza finansowa  

Adres odbywania praktyki al. Wojska Polskiego 48/4, 70-473 Szczecin 

Proponowany termin praktyki Nabór ciągły  

 
PROGRAM PRAKTYKI 

 

Stanowisko Praktykanta/ki Młodszy analityk biznesowy 

Opis stanowiska,  
zakres obowiązków 

Analityk biznesowy odpowiada za realizację części projektów 
konsultingowych realizowanych przez naszą firmę. Podlegać będzie 
bezpośrednio pod menedżera – Kierownika projektu i będzie 
realizować przydzielone zadania.  

Zakres obowiązków stażysty można podzielić na następujące 
obszary tematyczne i zadania:  
Badanie potrzeb klienta  

 kontakt z klientem w celu zapoznania go z najnowszą ofertą 
firmy oraz badaniem jego potrzeb związanych z ofertą KDE,  

 utrzymywanie kontaktu z klientem poprzez odbywanie 
rozmwów telefonicznych oraz spotkań osobistych.  

Procesy operacyjne – wytwarzanie produktów w postaci 
raportów i analiz  

 monitoring wskaźników finansowych klientów w celu 
optymalizacji ich struktury kapitału,  

 przygotowywanie analiz ekonomiczno-finansowych klientów,  

 sporządzanie Analiz sprawozdań finansowych klientów,   

 przygotowywanie prognoz finansowych,  

 analizę konkurencji i rynku na potrzeby sporządzanych analiz, 
studiów wykonalności i wniosków o dofinansowanie,   

 analiza raportów branżowych w celu pozyskania danych  
do analiz,  

 przygotowywanie elementów wniosków o dofinansowanie,   

 przeszukiwanie zasobów internetowych w celu pozyskania 
niezbędnych informacji,  

 przygotowywanie elementów studiów wykonalności  
na potrzeby uzyskania dofinansowania,  

 analiza zapisów regulaminów konkursów o dofinansowanie,  

 analiza stanu prawnego przedsiębiorstwa i jego składników,  

 analiza statusu MŚP przedsiębiorstw ubiegających się  
o dofinansowanie w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.  
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Obsługa posprzedażowa  

 sporządzenia protokołów odbioru wykonanych usług,   

 przygotowanie prezentacji podsumowującej wykonaną usługę.  
 
Jednocześnie pragniemy podkreślić, że przydzielane zadania będą 
wynikały z predyspozycji stażysty. Dodatkowo chcielibyśmy 
zastrzec, że stażysta na każdym etapie może liczyć na pomoc  
i wsparcie przy zgłębianych zagadnieniach.  

Wymagania wobec Praktykanta/ki 

 niekaralność,  

 zdolności analityczne,  

 znajomość języka angielskiego lub/i niemieckiego,  

 umiejętność szybkiego i efektywnego rozwiązywania 
problemów,  

 dobra znajomość programu Ms. Office, głównie Ms. Excel,  

 wielozadaniowość, dobra organizacja pracy własnej,  

 zaangażowanie,  

 samodzielność w działaniu,  

 gotowość do ciekawej pracy w przyjaznej atmosferze.  


