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 Warszawa 

Twój zakres obowiązków 

 Wsparcie zespołów projektowych w trakcie przeprowadzania analiz finansowych i due 

diligence spółek, 

 Wsparcie zespołów projektowych w analizie modeli finansowych, 

 Przygotowanie i analiza danych w Excelu oraz raportach, 

 Weryfikacja rachunku zysków i strat, bilansu, rachunku przepływów pieniężnych, a także 

innych danych finansowych badanego podmiotu, 

 Uczestnictwo w spotkaniach oraz telekonferencjach z osobami zarządzającymi badanym 

podmiotem, 

 Uczestnictwo w przygotowywaniu poszczególnych sekcji raportu z przeprowadzonych analiz 

due diligence. 

Nasze wymagania 

 Chcesz się szybko rozwijać. To, co już wiesz, jest ważne, ale dla nas kluczowe jest Twoje 

podejście. Jeśli myślisz innowacyjnie, szybko znajdujesz rozwiązania i nadążasz za 

zmieniającym się światem, pasujesz do nas, 

 Masz w sobie ciekawość. Lubimy tych, którzy zadają dobre pytania i szukają odpowiedzi, jak 

sprawić, żeby wszystko działało lepiej, 

 Cenisz sobie różnorodność. Szukamy ludzi, którzy doceniają różne spojrzenia na świat i nie 

boją się włączać do wspólnej pracy tych, którzy mają inny punkt widzenia, 

 Posiadasz zdolności analityczne – dobrą znajomość Excel, Power Point, 

 Masz praktyczną wiedzę z zakresu ekonomii i finansów zdobytą podczas praktyk lub stażu, 

 Umiesz pracować w zespole i łatwo nawiązujesz kontakty, 

 Cechuje Ciebie dobra znajomość języka angielskiego i języka polskiego, 

 Jesteś gotowa/gotowy do odbywania podróży służbowych, 

 Docenimy również pierwsze doświadczenia zdobyte podczas pracy lub praktyk w obszarze 

doradztwa transakcyjnego. 

To oferujemy 

 Określone, elastyczne godziny pracy pozwalające efektywnie łączyć pracę z pozostałymi 

aktywnościami (np. studia), 

 Szkolenia, kursy i programy rozwojowe, które przygotują Cię na przyszłość technologicznie i 

biznesowo, w tym szkolenia z umiejętności (i) miękkich, (ii) analitycznych, (iii) efektywnego 

wykorzystania technologii wykorzystywanych podczas projektów, 



 Możliwość poszerzania horyzontów poprzez zdobywanie różnorodnych doświadczeń na 

różnorodnych projektach (w tym międzynarodowych) i współpracę z osobami posiadającymi 

zróżnicowane doświadczenie w ramach wszystkich zespołów w dziale Strategia i Transakcje, 

 Szybki, świadomy i dobrze doinwestowany rozwój kariery, 

 Możliwość wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych w zakresie analizy big 

data, tj. m. in. Microsoft Power BI, Alteryx oraz autorskich rozwiązań EY, 

 Efekt Twoich działań widoczny i ważny w zespołach, w których pracujesz, klientach, biznesach 

i społecznościach. Razem budujemy lepiej działający świat. 

 Elastyczny czas i miejsce pracy dla studentów wsparcie finansowe i merytoryczne oraz 

zwolnienie z obowiązku formalnego dokumentowania zdobytych Performance Objectives tj. 

pisania Performance Objectives Summary (ACCA) 

 Dla członków ACCA zwolnienie z corocznego obowiązku dokumentowania godzin rozwoju 

osobistego i/lub zawodowego 

 Innovate EY – finansowe i merytoryczne wsparcie wewnętrznej przedsiębiorczości 

 Udemy for Business - dostęp do ponad 3000 szkoleń online 

 Go Fluent - platforma która oferuje kursy językowe na wybranym przez Ciebie poziomie 

 EY Badges – globalna certyfikacja Twoich kompetencji i możliwość zdobycia tytułu Tech MBA 

renomowanej uczelni Hult International Business School 

 Career Counselor – dedykowany, doświadczony doradca, który wspiera rozwój Twojej kariery 

w EY 

 program EY Care & Wellness 

 Benefity 

 dofinansowanie zajęć sportowych 

 dofinansowanie nauki języków 

 dofinansowanie szkoleń i kursów 

 ubezpieczenie na życie 

 możliwość pracy zdalnej 

 elastyczny czas pracy 

 owoce 

 spotkania integracyjne 

 firmowa drużyna sportowa 

 służbowy telefon do użytku prywatnego 

 firmowa biblioteka 

 gry wideo w pracy 

 kawa / herbata 

 napoje 

 strefa relaksu 

 dofinansowanie biletów do kina, teatru 

 wyprawka dla dziecka 

 paczki świąteczne 

 program rekomendacji pracowników 

 możliwość uzyskania uprawnień 

 inicjatywy dobroczynne 

 pikniki rodzinne 
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