
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BĘDZIESZ ODPOWIEDZIALNY ZA: 

• opracowywanie raportów i analiz rynkowych,  

• wsparcie zespołu w wycenie transakcji finansowych, 

• udział w projektach obejmujących analizy benchmarkingowe i sporządzanie dokumentacji cen 

transferowych, 

• bieżące wsparcie zespołu projektowego,  

• okresowe przygotowywanie przeglądów zmian w obowiązujących regulacjach i praktyce  

w obszarze cen transferowych, 

• wsparcie zespołu w tworzeniu polityki cen transferowych dla klientów,  

• wsparcie przy opracowywaniu procedury bieżącej weryfikacji oraz ustalania poziomu 

rynkowej ceny transferowej w oparciu o dostępne dane rynkowe.  

 

APLIKUJ, GDY: 

• jesteś studentem studiów ekonomicznych I lub II stopnia, 

• posiadasz zdolności kreatywnego i analitycznego sposobu myślenia,  

• potrafisz dobrze posługiwać się narzędziami MS Excel i MS Word, 

CMT Advisory sp. z o.o. tworzą eksperci z dziedziny doradztwa transakcyjnego 
i gospodarczego. Specjalizujemy się m.in. w M&A, corporate finance, wycenach 

przedsiębiorstw i aktywów oraz cenach transferowych. 

Obecnie poszukujemy do naszego zespołu: 

Młodszego Analityka w Dziale Cen Transferowych 

Miejsce pracy: biuro Bazar Poznański, centrum Poznania 

Wspólnie tworzymy wartość 

 



 
 

 

• dobrze znasz język angielski,  

• jesteś osobą dyspozycyjną oraz samodzielną. 

 

Z NASZEJ STRONY OFERUJEMY CI: 

• pracę przy wielu ciekawych projektach dla klientów z różnych branż,  

• możliwość podnoszenia kwalifikacji pod okiem profesjonalistów; zostaniesz dokładnie 

wdrożony w nowe obowiązki, 

• pracę w młodym i zgranym zespole,  

• współpracę z doświadczonymi liderami i menedżerami zespołów ściśle związanymi  

z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu oraz Instytutem Biznesu Rodzinnego,  

• atrakcyjne wynagrodzenie.  

 

 

Jesteś pewien swoich umiejętności i chcesz mieć namacalny wpływ na przyszłość swoją i Firmy? 

Aplikuj i pokaż nam, że to właśnie Ty jesteś najlepszym kandydatem na to stanowisko. My Tobie 

pokażemy, że rekrutacja może być prowadzona w sposób profesjonalny i życzliwy. Czekamy na Twoje 

CV! Lubimy je czytać w języku polskim, choć nieobcy jest nam też język angielski. Dlatego jeśli chcesz 

się nam pochwalić swoim CV w języku angielskim, dołącz je jako drugie. 

 

 

 

 

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta, aplikuj przesyłając swoje CV na adres e-mail: 

biuro@cmt-advisory.pl 

 

Do swojej aplikacji proszę załączyć klauzulę: 

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CMT ADVISORY sp. z o.o. w Poznaniu (ul. Ignacego 
Paderewskiego 8, 61-770 Poznań, KRS: 0000177629) moich danych osobowych, wskazanych  
w dokumentach aplikacyjnych, na potrzeby obecnie prowadzonej i przyszłych rekrutacji”. 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla celów rekrutacyjnych 

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji jest CMT ADVISORY sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (ul. Ignacego 
Paderewskiego 8, 61-770 Poznań, KRS: 0000177629). Informacje dotyczące Administratora znajdują się pod linkiem: https://cmt-
advisory.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies/ Polityka prywatności. Dane są zbierane, po wyrażeniu zgody, dla potrzeb trwającej rekrutacji 
lub także przyszłych rekrutacji na podobne stanowiska. Podanie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału 
w procesie rekrutacji. Zgoda na udział w rekrutacji powinna zostać udzielona np. w formie przedstawionej poniżej i może zostać w każdym 
czasie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych osobowych w okresie sprzed jej wycofania. „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie przez CMT ADVISORY sp. z o.o. w Poznaniu (ul. Ignacego Paderewskiego 8, 61-770 Poznań, KRS: 0000177629) moich danych 
osobowych, wskazanych w dokumentach aplikacyjnych, na potrzeby obecnie prowadzonej i przyszłych rekrutacji”. 

Stwórzmy razem wartość 
Dołącz do zespołu CMT 

https://cmt-advisory.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies/
https://cmt-advisory.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies/

