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Mamy przyjemność zaprezentować Wam piątą od-
słonę Przewodnika po Konsultingu. Publikacja ta 
składa się z dwóch części: Doradztwa Biznesowe-
go oraz Doradztwa Strategicznego. Kierujemy ją do 
wszystkich osób zainteresowanych branżą konsul-
tingową, w szczególności studentów.

W pierwszej części znajdziecie artykuły, które przybliżą 
Wam szeroko pojętą branżę doradczą oraz szereg inte-
resujących kwestii z nią związanych. Druga część z kolei 
koncentruje się na doradztwie strategicznym i praktycz-
nych aspektach pracy konsultantów, dlatego znajdują się 
w niej m.in. przykładowe case’y. W obu częściach przed-
stawiamy ponadto wiodące firmy konsultingowe i procesy 
rekrutacyjne do każdej z nich.

Serdecznie dziękujemy firmom za zaangażowanie w po-
wstanie tegorocznej edycji oraz wszystkim specjalistom z 
branży, którzy zdecydowali podzielić się wiedzą. Podzię-
kowania kierujemy także do wszystkich członków Stowa-
rzyszenia Cognitis, którzy przyczynili się do powstania pu-
blikacji. Mamy nadzieję, że udało się nam przybliżyć Wam 
specyfikę branży doradczej, a treści zawarte w Przewod-
niku będą inspiracją do rozpoczęcia fascynującej kariery w 
konsultingu.

Miłej lektury!
Zespół Przewodnika po Konsultingu

Paulina Krakowska, Aleksandra Madejek, Aleksandra Tusz, 
Magdalena Wachnik i Julian Garnek pod redakcją Anny Reszke.

DRODZY 
CZYTELNICY !

Wstęp
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Czym jest konsulting i czy warto zostać 
konsultantem? 

Przewodnik po konsultingu

Aplikacje mobilne i narzędzia przydatne w pracy 
konsultanta

Czy praca w Deloitte Digital pomoże ci założyć 
własny startup? 

Wywiad z Mariuszem Litwinem analitykiem w 
zespole Fraud&Investigation EY

Praca jako analityk biznesowy - zdecydowanie tak!
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Wizytówka firmy

WSZYSTKO ZALEŻY OD CIEBIE. DELOITTE. I KROPKA. 
DELOITTE.

CZYM ZAJMUJE SIĘ FIRMA ORAZ 
SEKTORY DZIAŁALNOŚCI

PROCES REKRUTACJI

DLACZEGO TO PAŃSTWA FIRMĘ 
POWINNO SIĘ WYBRAĆ?

Nazwa Firmy: Deloitte.
Adres: Al Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa
Zatrudnienie w Polsce: 2200 osób
Zatrudnienie na świecie: 244 400 osób 
Firma Deloitte. jest obecna w 150 krajach
Strona: kariera.deloitte.pl 

• Konsulting technologiczny: wdrażanie rozwią-
zań informatycznych; doradztwo IT, innowacje, 
cyberbezpieczeństwo

• Konsulting strategiczny: ustalanie strategii i 
zarządzanie procesami, analizy ekonomicz-
ne, kształtowanie spójnego wizerunku marek, 
zrównoważony rozwój i CSR 

• Konsulting finansowy, zarządzanie ryzykiem, 
aktuariat

• Świadczymy także usługi doradcze w zakresie 
doradztwa finansowego, audytu, doradztwa 
podatkowego i prawnego.

Szukamy ambitnych, nastawionych na rezultaty, pewnych 
swojej wartości osób, które nie boją się wyzwań. Ważne są 
dla nas także: zdolności analityczne, innowacyjne podejście, 
umiejętność pracy w zespole i znajomość j. angielskiego. 

Proces rekrutacji:

1. Analiza aplikacji - sprawdź oferty praktyk i 
pracy. Aplikuj online: kariera.deloitte.pl

2. Testy online: analityczne (werbalny i nume-
ryczny) oraz test językowy

3. Assessment Centre - kilkugodzinne spotka-
nie, które pomoże nam się lepiej poznać 

4. Rozmowa kwalifikacyjna – zaprosimy Cię na 
spotkanie z przedstawicielem działu merytoryczne-
go i HR

Deloitte to różnorodność - ludzi, doświadczeń, usług i branż, 
w których je realizujemy. Co roku zatrudniamy studentów i ab-
solwentów oraz osoby z doświadczeniem do zespołów Kon-
sultingu, Audytu, Doradztwa Finansowego, Podatkowego i 
Prawnego.

Stanowić standard najwyższej jakości poprzez kulturę współ-
pracy opartą na zawodowej rzetelności i maksymalnej warto-
ści dla klientów.

kariera.deloitte.pl

Dajemy pracownikom przestrzeń do rozwoju, 
wsparcie merytoryczne, zaplecze technologiczne, 
administracyjne i finansowe. Dzięki temu czują na-
turalną odpowiedzialność i smak sukcesu podczas 
realizacji projektów. Zdobyte wyróżnienia: Firma 
Konsultingowa Roku 2016 (Maraton Firm Konsul-
tingowych); jeden z najlepszych pracodawców w 
Polsce i na świecie wg AIESEC, Universum, Tren-
dence; prestiżowe nagrody biznesowe



6

Wizytówka firmy

CZYM ZAJMUJE SIĘ FIRMA ORAZ 
SEKTORY DZIAŁALNOŚCI

DLACZEGO TO PAŃSTWA FIRMĘ 
POWINNO SIĘ WYBRAĆ?

EY to światowy lider w zakresie profesjonalnych 
usług doradczych. Ponad 250 000 specjalistów w 
zakresie audytu, doradztwa biznesowego, podatko-
wego i prawnego oraz transakcyjnego, zatrudnio-
nych w 150 krajach, łączy swoją wiedzę i między-
narodowe doświadczenie ze znajomością lokalnych 
uwarunkowań. EY to również  największa firma do-
radcza na polskim rynku, zatrudniająca ponad 2900 
profesjonalistów w Warszawie, Katowicach, Krako-
wie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i od lutego również 
w Gdańsku. Poprzez swoje działania ma ambicję bu-
dować lepszy świat pracy dla swoich pracowników, 
klientów i całej społeczności. Działy: Dział Audytu, 
Doradztwo Podatkowe, Doradztwo Biznesowe, Do-
radztwo Transakcyjne,  Usługi Księgowe,  Kancelaria 
EY

Im bardziej różnorodne składniki, tym bardziej 
efektywna formuła wzrostu doświadczenia. Zro-
zum zjawiska, które kształtują biznes i poznaj naj-
lepsze sposoby na to, by działał lepiej. Sprawdź się 
przy projektach dla różnych branż i odkryj swój 
własny wzór na karierę.

PROCES REKRUTACJI
Nazwa Firmy: EY
Adres: Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
Zatrudnienie w Polsce: 2900  osób
Zatrudnienie na świecie: 250 000 osób
Firma EY jest obecna w 150 krajach
Strona: ey.com.pl/kariera

BUILDING A BETTER WORKING WORLD
EY

Oferujemy płatne praktyki dla studentów I i II roku 
studiów magisterskich profilu: ekonomicznym, tech-
nicznym lub prawniczym. 

Kluczowe kompetencje, których oczekujemy:

• zdolności analityczne
• umiejętność pracy w zespole i łatwość 

nawiązywania kontaktów 
• dobra organizacja pracy i zaangażowanie 
• dobre wyniki na studiach 
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Proces rekrutacji:

1. Wypełniasz formularz aplikacyjny on-line na 
ey.com.pl/kariera

2. Wybranych kandydatów zaprosimy na testy 
on-line

3. Kolejny etap to testy zdolności analitycznych 
i języka angielskiego, na które zaprosimy Cię do nas.

4. Ostatni etap to spotkanie z przedstawicielami 
HR i wybranego działu merytorycznego.

5. Oferta praktyk
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Wizytówka firmy

CZYM ZAJMUJE SIĘ FIRMA ORAZ 
SEKTORY DZIAŁALNOŚCI

DLACZEGO TO PAŃSTWA FIRMĘ 
POWINNO SIĘ WYBRAĆ?

PwC świadczy usługi z zakresu audytu i usług 
księgowych, doradztwa podatkowego, doradztwa 
biznesowego, doradztwa prawnego, zarządzania 
ryzykiem oraz doradztwa transakcyjnego. Wszech-
stronne wsparcie w obszarach prawa istotnych dla 
biznesu oferuje kancelaria prawna PwC Legal. Cen-
trum Kompetencyjne PwC w Gdańsku (CoE) świad-
czy usługi z zakresu przeciwdziałania praniu pienię-
dzy. 

Sektory działalności: Bankowość i ubezpieczenia; 
Chemia, nafta, gaz; Energetyka; Handel i produkty 
konsumenckie; Nieruchomości; Ochrona zdrowia; 
Sektor publiczny; Telekomunikacja, media, techno-
logie.

Chcesz mieć wpływ na otaczającą nas rzeczywi-
stość? Wybierz przyszłość w PwC. Łączymy nowe 
technologie z potrzebami biznesowymi. Wymyśla-
my rozwiązania, które kształtują rynki. Szukamy 
osób o wysokim potencjale z różnych środowisk, 
uczelni i wydziałów.

PROCES REKRUTACJI
Nazwa Firmy: PwC Polska
Adres: Al. Armii Ludowej 14, 00 -638 Warszawa
Zatrudnienie w Polsce: ponad 2000  osób
Zatrudnienie na świecie: 208 000 osób
Firma PwC jest obecna w 158 krajach
Strona: kariera.kpmg.pl, junior.kpmg.pl

TO TU SĄ LUDZIE, KTÓRZY TWORZĄ PRZYSZŁOŚĆ
PWC POLSKA

Rekrutacja na płatne praktyki w PwC trwa przez cały 
rok, jednak ze względu na nasze potrzeby biznesowe 
najlepiej składać swoje aplikacje przed terminami: 

-31 października
-31 marca

Proces rekrutacji:

1.  Wejdź na stronę: www.kariera.pwc.pl

2.  Wypełnij testy kwalifikacyjne on-line:

3.   Video- interview w języku angielskim

4.  Spotkanie rekrutacyjne/Assessment center

5.  Oferta praktyk

www.kariera.pwc.pl
facebook.com/PwC.Polska
twitter.com/PwCKariera
www.youtube.com/user/PwCPolska
snapchat: PwCKariera

Espresso  - aplikacja mobilna, dająca dostęp do naj-
ważniejszych informacji biznesowych i wiedzy eks-
pertów PwC.
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Wizytówka firmy

CZYM ZAJMUJE SIĘ FIRMA ORAZ 
SEKTORY DZIAŁALNOŚCI

DLACZEGO TO PAŃSTWA FIRMĘ 
POWINNO SIĘ WYBRAĆ?

KPMG to międzynarodowa sieć firm audytorsko-
-doradczych. Od 26 lat świadczymy w Polsce usłu-
gi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego oraz 
szeroko pojętego doradztwa biznesowego dla pol-
skich i międzynarodowych firm oraz instytucji ze 
wszystkich sektorów gospodarki. Kompleksowe 
usługi prawne świadczy stowarzyszona z KPMG 
Kancelaria prawnicza D.Dobkowski. W biurach w 
Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Katowicach, Gdań-
sku, Łodzi i we Wrocławiu zatrudniamy łącznie po-
nad 1500 osób. Sektory działalność:
- Audyt
- Doradztwo podatkowe 
- Doradztwo biznesowe
- Usługi księgowe
- Usługi prawne

Nasi pracownicy to ludzie, którzy mają odwagę 
spełniać swoje marzenia. KPMG wspiera pasje i 
tworzy warunki do ich realizacji. U nas pracownicy 
mogą liczyć na: zatrudnienie w firmie o niekwestio-
nowanej pozycji lokalnej i globalnej, konkurencyjne 
zarobki, indywidualny rozwój zawodowy i zbalan-
sowany czas pracy. 

PROCES REKRUTACJI
Nazwa Firmy: Kpmg
Adres: ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa
Zatrudnienie w Polsce: 1500  osób
Zatrudnienie na świecie: 174 000 osób
Firma EY jest obecna w 155 krajach
Strona: www.kariera.kpmg.pl, www.actionplan.pl 

DOŁĄCZ DO KPMG!
KPMG

Każdego roku zatrudniamy ponad 200 pracowników 
i praktykantów. Poszukujemy osób z potencjałem, 
pełnych entuzjazmu i pasji, gotowych rozwijać 
wiedzę i umiejętności. Ofertę praktyk i pracy 
kierujemy do studentów i absolwentów, którzy 
rozpoczynają przygodę na rynku pracy i są otwarci 
na zdobywanie wiedzy i kompetencji w zakresie 
audytu, podatków, doradztwa biznesowego, usług 
księgowych i doradztwa prawnego. We wszystkich 
działach oferujemy płatne praktyki przez cały rok.

Proces rekrutacji:

1.  Wypełniasz formularz aplikacyjny on-line na 
ey.com.pl/kariera

2.  Wybranych kandydatów zaprosimy na testy on-
line

3.  Kolejny etap to testy zdolności analitycznych i 
języka angielskiego, na które zaprosimy Cię do nas.

4.  Ostatni etap to spotkanie z przedstawicielami 
HR i wybranego działu merytorycznego.

5.  Oferta praktyk
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Artykuł

Czym jest konsulting? Samo słowo konsulting 
jest spolszczoną wersją angielskiego słowa 
consulting i oznacza po prostu doradztwo. 
Firmy konsultingowe charakteryzują się tym, 
że „pomagają” innym firmom doradzając im w 
zakresie, w jakim dana firma tego oczekuje. 

Ponieważ doradzać można w bardzo wielu kwe-
stiach i dla firm z wielu różnych branż, ciężko jest 
zamknąć konsulting w ramach jednego szerokiego 
pojęcia. Dlatego też wyspecjalizowały się pewne 
wysokopoziomowe obszary wiedzy merytorycznej 
dzielące konsulting na usługi doradztwa: IT, bizne-
sowego, strategicznego, prawnego, podatkowego, 
finansowego, w zakresie zarządzania, przeprowa-
dzania audytów etc. Oczywiście wiele z tych ele-
mentów jest ze sobą mocno powiązana lub się 
zazębia, dlatego firmy konsultingowe przeważnie 
zajmują się kilkoma obszarami, oferując komplek-
sową ofertę doradczą.

Jaki charakter ma praca w konsultingu? 

Jest przede wszystkim bardzo wszechstronna, nie-
szablonowa i rozwijająca. Jest to związane z tym, 
że praca konsultanta nie jest pracą typowo zada-
niową, a projektową. 

Idąc na projekt do klienta, często trzeba poznać w 
bardzo krótkim czasie spory kawałek funkcjonowa-
nia jego biznesu. W związku z tym warto posiadać 
zdolność szybkiego przyswajania informacji i ana-
litycznego myślenia, ponieważ poza zrozumieniem 
tzw. big picture niezbędne jest również dokładne 
przeanalizowanie wymagań biznesowych i przeło-
żenia ich na wytwarzane produkty projektu. Różno-
rodność projektów, ich zakresu i obszarów przed-
siębiorstwa, jakich dotykają, sprawia, że konsultant 
powinien być osobą wszechstronną, niekoniecznie 
wyspecjalizowaną w wąskiej dziedzinie (przy tego 
typu pracy niemal niemożliwe jest wyspecjalizowa-
nie się we wszystkim). 

Na czym polega więc praca konsultanta? 

Przede wszystkim jest to współpraca z klientem, 
dlatego niezwykle istotne są umiejętności komuni-
kacji interpersonalnej, otwartość, umiejętność słu-
chania i tworzenia dobrych relacji międzyludzkich, 
ale również asertywność i prowadzenie negocjacji. 

Przejdźmy do podsumowania, w którym postano-
wiłem wypisać podstawowe plusy i minusy pracy 
w konsultingu w charakterze konsultanta IT/biz-
nesowego (oczywiście z mojego punktu widzenia, 
ponieważ dla każdego co innego może być pozy-
tywnym lub negatywnym aspektem).

PLUSY:

– Różnorodność projektów i obowiązków – nawet 
jak robimy z pozoru te same czynności (jak zbieranie 
i analiza wymagań biznesowych oraz koordynacja 
prac zespołu) to w każdym projekcie wygląda 
to zupełnie inaczej, współpracujemy z innymi 
ludźmi, napotykamy na zupełnie różne problemy i 
zagadnienia.

CZYM JEST KONSULTING I CZY WARTO 
ZOSTAĆ KONSULTANTEM?

„Dzięki temu ciężko tu mówić o rutynie, 
nudzie i braku perspektyw rozwoju.” 
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Artykuł

– Szybki rozwój i poszerzanie wiedzy – wynika z 
tego, że każdy projekt jest inny i w każdy musimy 
się zaangażować w sposób umożliwiający nam 
prawidłowe wykonywanie obowiązków i zadań 
projektowych. Oczywiście niezbędna tu jest 
motywacja i chęć do działania oraz duże pokłady 
własnych działań rozwojowych (często okazuje się, 
że trzeba się czegoś nauczyć na własną rękę, aby 
móc zrealizować/kontynuować zadanie).

– Każdy nowy projekt jest niemal jak zmiana pracy – 
praca w projektach trwających po kilka/kilkanaście 
tygodni/miesięcy u różnych klientów daje nam 
szereg nowych doświadczeń i umiejętności, które 
w „normalnej” pracy ciężko byłoby nam zdobyć bez 
jej zmieniania.

– Poszerzenie sieci kontaktów i nawiązywanie 
relacji biznesowych – z racji na charakter pracy, 
konsultant ma kontakt zarówno z klientami 
będącymi końcowymi odbiorcami produktów 
projektu, jak i z osobami decyzyjnymi ze średniego 
i wysokiego szczebla zarządzania. Tego typu relacje 
i kontakty są nieocenione.

– Duży stopień samodzielności – ze względu na 
to, że w każdym projekcie biorą udział różni ludzie 
tworzący zespół projektowy, konsultant nie ma nad 
sobą wciąż tego samego przełożonego. W trakcie 
trwania projektu konsultant zazwyczaj podlega 
kierownikowi projektu, a w pozostałym czasie 
może się zwrócić do kierownika swojego zespołu 
lub mentora – jednak nie jest to typowa relacja 
przełożony-podwładny, dzięki czemu konsultant 
posiada duży stopień samodzielności i przeważnie 
sam ustala priorytety wykonywania zadań (w 
porozumieniu z klientem). Takie podejście do 
sprawy pozwala rozwijać umiejętności zarządzania i 
organizowania czasu swojego i współpracowników.

MINUSY:

– Dojazdy do klienta – niestety czasami może 
się okazać, że trafimy na projekt do klienta, który 
ma siedzibę na drugim końcu miasta co potrafi 
być uciążliwe (szczególnie zimą i w godzinach 
szczytu). Oczywiście może się też okazać, że klient 
ma siedzibę zupełnie innym mieście, więc wtedy 
dochodzą jeszcze podróże do innych miast/krajów 
(co dla niektórych może być plusem).

– Ciężka współpraca z klientem – czasami zdarza 
się tak, że  klienta, z którymi mamy współpracować, 
nie są zbyt optymistycznie nastawieni do takiej 

współpracy, przez co mocno utrudniają komunikację 
i/lub realizację niektórych zadań projektowych. 

– Realizacja wielu zadań/projektów jednocześnie – 
bardzo często zdarza się tak, że podczas pracy na 
projekcie u jednego Klienta, realizujemy równolegle 
prac projekcie lub projektach u innych Klientów. 
To potrafi być mocno uciążliwe w momencie, gdy 
momenty kulminacyjne w projektach występują w 
podobnych terminach. 

– Standby – czyli przebywanie w stanie oczekiwania, 
kiedy nie jesteśmy zaangażowani w żaden projekt 
(przyczyny mogą być różne). W tym czasie możemy 
wspomagać działania sprzedażowe lub rozwojowe, 
jednak przebywanie zbyt długo na „standby’u” może 
mocno zdemotywować i rozleniwić pracownika.

– Dostosowywanie godzin pracy i stroju pod 
klienta oraz nadgodziny – będąc przyzwyczajonym 
do standardowej pracy w biurze możemy mieć 
początkowo problem, z tym że idąc na projekt do 
klienta, często trzeba się dostosować do wymogów 
tam panujących. Większym problemem bywają 
nadgodziny, które dość często się pojawiają jako 
skutek zbyt napiętego harmonogramu projektu. 
Sposób wynagradzania za nadgodziny jest zależny 
od polityki firmy konsultingowej, w której pracujemy.

– Ciągłe zmiany – z racji na projektowy charakter 
pracy konsultanta, zmiany są jedynym stałym 
elementem. Mam tu na myśli zarówno zmiany 
dotyczące zagadnień, którymi się zajmujemy, jak 
i zmiany technologiczne oraz różnego rodzaju 
rotacje ludzi.

Mam nadzieję, że choć trochę przybliżyłem Wam, 
czym jest praca konsultanta i pomogłem w podjęciu 
ewentualnej decyzji o zmianie swojej ścieżki 
kariery. Na tytułowe pytanie, czy warto zostać 
konsultantem musicie odpowiedzieć sobie sami. 

Michał Pośnik
https://zycioweorigami.wordpress.com/



Branża konsultingu jest powszechnie kojarzona 
z multidyscyplinarnością, koniecznością łączenia 
i wykorzystywania wiedzy z różnych dziedzin, a 
ostatnio także z wychodzeniem naprzeciw no-
wym technologiom. W ostatnich latach PwC sku-
piło się na wprowadzaniu wielu innowacyjnych 
rozwiązań i usług. Poza tradycyjnym doradztwem 
podatkowym, strategicznym, transakcyjnym czy 
audytem mamy takie zespoły jak Data Analytics, 
Cybersecurity, Geolocation, czy też akcelerator 
Startup Collider. Unikatowym zespołem w skali 
światowej jest PwC Drone Powered Solutions, 
czyli pierwsze w świecie konsultingu i jedyne w 
sieci PwC, Centrum Kompetencji specjalizujące 
się w przemysłowym i komercyjnym zastosowa-
niu technologii dronowej.

Nasz zespół pomaga klientom z wielu sektorów 
maksymalnie wykorzystać potencjał technologii 
dronowej oraz analizy danych obrazowych w celu 
usprawnienia oraz optymalizacji kosztowej proce-
sów operacyjnych. Rozwiązania oferowane przez 
PwC DPS w zakresie nadzoru nad inwestycjami 
infrastrukturalnymi, zarządzania procesem utrzy-
mania obiektów czy inwentaryzacji są stosowane 
przez  polskie i zagraniczne firmy z sektora budow-
lanego, kolejowego czy energetycznego. Ponadto 
uniwersalność oraz dostępność dronów sprawia, iż 
rozwiązania DPS mogą być stosowane przez sektor 
rolniczy, ubezpieczeniowy, telekomunikacyjny czy 
górniczy.  

Zespół Drone Powered Solutions należy do PwC 
Strategy Group CEE, co oznacza że tworzymy dla 
naszych klientów strategię wykorzystania techno-
logii dronowych poprzez przeprowadzenie analizy 
rynku, stworzenie modelu biznesowego, wsparcie 
klienta we wdrożeniu danego rozwiązania a także 
oferujemy zaawansowaną analizę danych zebra-
nych przez drony.

„Wśród innych firm konsultingowych wyróżniają 
nas szerokie możliwości techniczne.” 

Konsultanci DPS to nie tylko osoby po studiach 
ekonomicznych, biznesowych czy finansowych, ale 
także eksperci od fotogrametrii i analityki obrazowej, 
inżynierowie oraz specjaliści od machine learning. 
W swojej pracy wykorzystujemy 

superkomputery z potężnymi kartami graficznymi 
służące do procesowania danych zebranych przez 
drony. Ponadto używamy okularów rozszerzonej 
rzeczywistości oraz zestawów wirtualnej rzeczywi-
stości, do dokładnych pomiarów obiektów nadzo-
rowanych przez drony. Wykorzystujemy je również 
do pokazywania klientom w jak najbardziej przy-
stępny sposób wyników naszych prac.

Jak widać konsulting to nie tylko tradycyjna strate-
gia, czy doradztwo przy różnorodnych transakcjach, 
ale też coraz częściej wykorzystanie rozwiązań 
technologicznych. Jak wynika z naszego raportu 
„Clarity from above”, który wydaliśmy w maju 2016, 
światowy rynek biznesowych rozwiązań wykorzy-
stujących drony będzie warty w 2021 roku ponad 
127 mld dolarów, także wierzymy, że zapotrzebo-
wanie na nasze usługi będzie coraz większe, a na-
sze kompetencje będą się stale rozszerzały. PwC 
współpracuje z wieloma uczelniami technicznymi w 
Polsce i na całym świecie oraz aktywnie poszukuje 
inżynierów, osób studiujących kierunki techniczne 
do nowo powstałych innowacyjnych działów.

Jakub Jagiełło 
Konsultant w PwC DronePowered Solutions

Ukończył studia licencjackie w Szkole Głównej 
Handlowej na kierunku Międzynarodowe Sto-
sunki Gospodarcze oraz studia magisterskie w 
Northeastern University w Bostonie na kierun-
ku Technological Entrepreneurship. Właściciel 
sklepu internetowego Dronehero.pl specjalizu-
jącego się w dronach, wirtualnej rzeczywistości 
oraz elektrycznych pojazdach. Pracuje w PwC w 
Dziale Doradztwa Strategicznego, od początku 
swojej pracy związany z zespołem Drone Powe-
red Solutions.

KONSULTINGU
PRZEWODNIK PO
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Smartfon razem z laptopem - moje podsta-
wowe narzędzie pracy. To na nich sprawdzam 
pocztę pijąc poranną kawę, przeglądam no-
tatki czy prezentacje przed spotkaniem. Dzię-
ki dobrze dobranym aplikacjom i narzędziom 
lepiej zarządzam moim czasem pracy, mogę 
się skoncentrować i pracować efektywniej. 
Bez wątpienia sprawiają, że moja praca i życie 
są dużo łatwiejsze.

Lepsze zarządzanie pracą i czasem

Moim podstawowymi aplikacja jest cała rodzina 
rozwiązań oferowanych przez Google: Drive, czyli 
mobilny dysk pozwala mi mieć dostęp do ważnych 
dokumentów wszędzie i o każdej porze, Keep uła-
twia zapisywanie notatek, pomysłów i list, a Ca-
lendar porządkuje moje zawodowe rodzinne życie 
(szczególnie warta uwagi jest funkcja udostępnie-
nia kalendarza – dzięki temu dużo łatwiej zarządzać 
czasem zespołu, czy… rodziny.). Koronne miejsce 
zajmuje tu oczywiście mobilna wersja Gmaila, z 
którym zaczynam i kończę każdy dzień. Jeśli ktoś 
szuka rozwiązania, które pomogą mu jeszcze le-
piej zarządzać swoją skrzynką pocztową polecam 
Sortd. To nie tylko aplikacja, co nakładka na Gma-
ila pozwala kategoryzować wiadomości i zadania, 
nadawać im priorytety, ustalać przypomnienia i li-
sty zadań do zrobienia. Bardzo fajne jest też narzę-
dzie RightInBox, które pozwala wysyłam Gmailowe 
wiadomości później, niż w momencie ich pisania, 
nawet jeśli jestem offline.

 

Bardzo lubię pracować z Focus Boosterem (5$ 
miesięcznie) lub darmowym Brain Focus Produc-
tivity Timer. To narzędzia wspierające zarządzanie 
czasem, które pilnują za mnie, mojego czasu pracy. 
Działają zgodnie z tzw. techniką Pomodoro. Zaleca 
ona by czasem zarządzać w następujących blokach: 

25 min pracy, 5 minut przerwy. Po czterech takich 
cyklach zasługuje się na 20 minutową przerwę, na 
przykład na kawę.

Szczególnie dla wolnych strzelców bardzo przydat-
na jest aplikacja Toggl, która mierzy czas poświęca-
ny na konkretne zadanie. Zaczynam pracę nad pro-
jektem dla klienta X – klikam start. Kończę – klikam 
stop. Dzięki aplikacji wiem, ile czasu poświęciłam 
na dany projekt. To bardzo przydatne narzędzie 
m.in. wycenianiu zleceń.

Panowanie nad chaosem informacyjnym

Moje życie bez wątpienia wskoczyło na nowy po-
ziom jakości od kiedy używam aplikacji Pocket. Po-
zwala mi zachować, a właściwie schować każdego 
interesującego linka, zdjęcie, film jakiego znajdę w 
sieci i wrócić do niego w dowolnym momencie. Co 
ważne, zapisane rzeczy można z łatwością odczy-
tać bez dostępu do sieci. Proste, a tak genialne!

Codzienny przegląd informacji ze świata stał się 
łatwiejszy dzięki apce Flipboard. Pozwala ona na 
stworzenie spersonalizowanego magazynu z inte-
resującymi mnie tematami. Wszystkie wybrałam 
przy pierwszym logowaniu, zdefiniowałam intere-
sujące mnie źródła i na bieżąco cieszę się świeżymi 
wiadomościami ze świata biznesu, nowych tech-
nologii czy celebrytów. Co kto lubi.

Poszukiwanie inspiracji i inspirowanie 
innych

Tutaj nieoceniona jest mobilna wersja Slideshare. 
Nieskończone źródło prezentacji, raportów i tek-
stów na każdy temat. Sama mam na nim swoje 
konto i na bieżąco dzielę się z użytkownikami mo-
imi (wartymi uwagami) prezentacjami.

Niedawno odkryłam też Trello, czyli narzędzie do 
zarządzania wszystkim. Przypomina mi jedną wiel-
ką tablicę magnetyczną, do której mogę przycze-
pić każdą informację (by nie zapomnieć). Świetnie 
nadaje się do zarządzania projektami, tym bardziej, 
że konkretne tablice możesz udostępniać współ-

„Dawno żadna aplikacja nie 
zawróciła mi tak w głowie jak 
Coffitivity. Po jej włączeniu 
przenosisz się do kawiarni.” 

APLIKACJE MOBILNE I NARZĘDZIA 
PRZYDATNE W PRACY KONSULTANTA



pracownikom.

Narzędziem, bez którego nie potrafię wyobrazić 
sobie pracy jest Canva. Przygotowuję z nią 
większość około graficznych rzeczy: od własnych 
wizytówek, przez projekt logotypów, po grafiki do 
mediów społecznościowych i całe prezentacje. 
Daje naprawdę morze możliwości, a efekt jest nie 
gorszy jak przy użyciu Corela czy Photoshopa.

By się rozluźnić lub skupić

Dawno żadna aplikacja nie zawróciła mi tak w 
głowie jak Coffitivity. Po jej włączeniu przenosisz 
się do kawiarni.  Apka emituje, bowiem kawiarniany 
szum. Podobno jej natężenie sprzyja kreatywnej 
pracy. Coś musi w tym być, bo ja często kiedy muszę 
się skupić, by przygotować ważną prezentację lub 
napisać dłuższy tekst włączam właśnie ją.

Tak wygląda mój podstawowy zestaw narzędzi, z 
których korzystam w codziennej pracy. Zachęcam, 
abyście również dali im szansę. Mam nadzieję, że 
sprawią, że Wasza praca i życie stanie się dużo 
łatwiejsze. 

---
Maja Gojtowska - wierzy, że firmy powinny traktować 
swoich pracowników przynajmniej tak dobrze, 
jak klientów. Ekspert w zakresie PR i komunikacji 
wewnętrznej z 9-letnim doświadczeniem zdobytym 
w międzynarodowych organizacjach i agencjach 
public relations.  Specjalizuje się w employer 
brandingu i komunikacji w obszarze rekrutacji i HR. 
Prelegentka konferencji branżowych oraz trener. O 
skutecznym budowaniu wizerunku pisze na stronie 
www.gojtowska.com

Artykuł
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1. Strategia

Dzięki dobrej strategii Horatio Nelson zatopił pod 
Trafalgarem 22 francuskie okręty nie tracąc ani 
jednego a Netflix oferuje przez Internet tysiące 
filmów i seriali nie mając własnych serwerów. 
Podejście jest takie same dla globalnej firmy czy 
startup’u. Dla strategii biznesowej należy określić 
klientów i wybrać kanały dystrybucji. Dla strategii 
IT należy określić architekturę aplikacyjną danych 
i techniczną oraz strukturę organizacyjną, które 
wspierają realizację strategii biznesowej. Wyzwa-
niem jest stworzenie strategii, która da przewagę 
konkurencyjną. 

2. Realizacja

Przy zakładaniu startup’u dużą wagę przyłoży-
my do myślenia o realizacji pomysłu i nie zanie-
chamy go, jeśli zobaczymy, że dany pomysł już 
ktoś wprowadził na rynek, bo przecież my mo-
żemy zrobić to lepiej. Na projektach w Deloitte 
często dostajemy zadanie wdrożenia czegoś, co 
nie jest czymś zupełnie nowym, ale stanowi ulep-
szenie już istniejących rozwiązań. Dla przykładu 
-  wprowadzamy na rynek nową bankowość elek-
troniczną dla małych przedsiębiorstw, żeby dawa-
ła lepsze doświadczenie z użytkowania i ofero-
wała nowe funkcjonalności. Pomysł bankowości 
elektronicznej nie jest niczym innowacyjnym, ale 
sposób w jaki to wdrożymy -  już tak. Ugrunto-
wanie wsparcia sponsorów, zaplanowanie odpo-
wiednich talentów, wybór metodyki zarządzania 
projektem będą stanowić o sukcesie lub porażce 
wdrożenia pomysłu. Staramy się podzielić projekt 
na kilka mniejszych podprojektów. Ważne, aby 
jak najszybciej skonfrontować wyniki prac z osta-
tecznym klientem i poznać jego uwagi, nawet, je-
śli miałyby być bardzo krytyczne. Tak jak to robią 
twórcy jednego z ciekawszych szwedzkich star-
tup’ów - Spotify, mówiąc, że ich misją jest mylenie 
się szybciej niż konkurencja. 

3. Współpraca

Najważniejsza przy tworzeniu innowacji jest 
współpraca osób z różnych obszarów kompeten-
cyjnych. Mieszanie się środowisk, np. teoretyków 
i inżynierów wydaje się oczywistym przepisem na 
innowacje. W Deloitte, firmie, której aktywem są 
ludzie, musimy umieć tworzyć środowiska wspie-
rające prace zespołową osób o różnych kom-
petencjach, typach charakteru i preferencjach 
związanych ze stylem pracy. Te umiejętności na 
pewno są uniwersalne i tak samo ważne dla glo-
balnej firmy Deloitta jak i start’apu. 

Co możesz zabrać ze sobą z Deloitte Digital 
do swojego starup’u:

• metodyki – np. jak definiuje się strategię IT
• techniki – np. jak prowadzić warsztaty 

kreatywne
• frameworki -  jak na jednym obrazku 

pokazać model operacyjny banku, zakładu 
ubezpieczeń, sklepu internetowego czy 
firmy takiej jak Uber 

• relacje – np. poznasz prezesa wiodącego 
banku w Polsce 

• poznanie źródeł danych i wiedzy 
• doświadczenie - jak rozwiązywać konflikty 

w zespole lub prowadzić inspirujące 
prezentacje dla inwestorów tzw. pitch

• narzędzia - budować Business Case, 
definiować Product Backlog, robić czytelne 
slajdy.

Maciej Malesa 
Manager, Technology Strategy & Architecture

CZY PRACA W DELOITTE 
DIGITAL POMOŻE CI ZAŁOŻYĆ 
WŁASNY STARTUP?



Obecnie cyberataki to ryzyko dla każdej firmy i orga-
nizacji. Ich liczba wzrasta – w 2015 w porównaniu do 
2014 roku było ich o 38 proc. więcej.  Wg Badania 
Global Economic 2016 tylko 37% przedsiębiorstw 
planuje i prowadzi działania mające zapobiec takim 
zjawiskom.  Firma EY doradza m.in. w zakresie cy-
berbezpieczeństwa. Co jest ważne i ciekawe w pra-
cy nad zwalczaniem cyberprzestępczości oraz w jaki 
sposób rozwijać się w tej dziedzinie – opowiada Ma-
riusz Litwin z zespołu Fraud&Investigation EY.

Praktyki w EY rozpocząłem w 2014 r. Najważniej-
sze było to, że od razu mogłem pracować razem 
z doświadczonymi Analitykami.  W Polsce same-
mu ciężko nauczyć się informatyki śledczej, rzad-
ko to zagadnienie pojawia się w planach studiów. 
Dlatego bardzo ważna jest możliwość współpracy 
z praktykami i mierzenie się z rzeczywistymi pro-
blemami – takie możliwości miałem właśnie dzię-
ki praktykom w EY. Po zakończeniu współpracy z 
EY wróciłem na studia. Nie chcąc tracić kontaktu 
z branżą, uczestniczyłem w zakładaniu  Koła Na-
ukowego Cyberbezpieczeństwa na Wojskowej 
Akademii Technicznej oraz brałem udział w wielu 
konferencjach i konkursach z zakresu informatyki 
śledczej i bezpieczeństwa teleinformatycznego.  
Dzięki kontaktom nawiązanym w trakcie praktyk 
zapraszałem pracowników EY na spotkania Koła. 
Również oni wiedzieli, że nadal jestem aktywny i 
zainteresowany tematem. Kiedy okazało się, że 
jest poszukiwana osoba do zespołu Fraud&Investi-
gation w EY, naturalnym było zaproponowanie mi 
współpracy. 

Czekały na mnie zadania związane z nowymi ob-
szarami cyberbezpieczeństwa, duża samodzielność 
i odpowiedzialność.  

Obecnie moja praca opiera się na prewencji, szko-
leniach oraz doradztwie w zakresie cyberbezpie-

WYWIAD z Mariuszem Litwinem 
analitykiem w zespole Fraud&Investigation EY

„W Polsce samemu 
ciężko nauczyć 

się informatyki 
śledczej, rzadko to 

zagadnienie pojawia 
się w planach 

studiów.” 
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czeństwa dla klientów. Pomagamy im odpowie-
dzieć na pytania:

• Czy jestem odporny na cyberatak?
• Czy inne firmy z branży są lepiej 

zabezpieczone?
• Jak efektywnie kosztowo mogę podnieść 

poziom bezpieczeństwa?
• Czy hakerzy nie włamali się do moich 

systemów?
• Co zrobić by ograniczyć straty związane z 

cyberatakiem?

Czym się dokładnie zajmujemy najłatwiej będzie 
opowiedzieć opisując przykładowy projekt.

Jednym z projektów, który zapamiętam na długo, 
był ten dla dużej spółki kontrolowanej przez 
służby bezpieczeństwa. Analizowaliśmy dane 20 
pracowników, którzy mogli pracować na szkodę 
firmy. Pracowaliśmy w dość ekstremalnych 
warunkach – w pokoju, który był zamknięty, nie 
mieliśmy dostępu do żadnych mediów i telefonów. 
Wszystkie dane musiały być przekazywane tylko 
klientowi.  Pracowałem również dla dużego klienta 
w Niemczech, gdzie wspólnie z 20 osobami, 
przetworzyliśmy niewyobrażalną ilość danych - 
100 terabajtów danych.

Dlaczego warto do Nas dołaczyć?

Przede wszystkim pomysły członków zespołu są 
wdrażane i dzięki temu mogę się wiele nauczyć.  
Ciekawe jest to, że co tydzień dzieje się coś no-
wego i innego. Ciągle są nowe wyzwania. Jeśli tyl-
ko chcesz możesz się wiele nauczyć i nieustannie 
rozwijać – zarówno umiejętności merytoryczne, jak 
i kompetencje miękkie jak np. wystąpienia publicz-
ne. Ważne jest również to, że realizujemy projekty 
dla klientów z całej Europy m.in. Rumuni, Grecji, 
Serbii, ale również współpracujemy z kolegami z 
innych biur EY np. w Niemczech. Dzięki temu mo-
żemy wspólnie inspirować się i dyskutować nad 
problemami. 

W tym zespole poszukiwani są pasjonaci, zainte-
resowani tematyką cyberbezpieczeństwa. Dlatego 
mogę poradzić wszystkim studentom korzystanie z 
wydarzeń związanych z tym zagadnieniem. Waż-

ne jest kogo poznają i z kim się spotykają – profe-
sorowie, praktycy - od takich ludzi warto czerpać 
wiedzę. Polecam branie udziału w targach pracy, 
warsztatach, konferencjach, kołach naukowych. 
Dzięki temu można zdobyć wiedzę merytoryczną, 
ale również kompetencje miękkie potrzebne w pra-
cy. Ja z czasów studenckich szczególnie wspomi-
nam udział w konkursach – Capture the flag, gdzie 
mogłem zmierzyć się z wyzwaniami przygotowany-
mi przez osoby z branży. Natomiast teraz najbar-
dziej zachęcam do udziału w warsztatach – Akade-
mia Cyberbezpieczeństwa EY, które sam prowadzę 
☺

Co jeszcze mogę poradzić osobom szukającym 
pracy w obszarze informatyki śledczej? – pokażcie 
zaangażowanie i entuzjazm. Ważna jest również 
kreatywność i zapał do pracy. A gdy już zaczniecie 
pracować w EY - dyskutujcie z członkami zespołu 
i jasno komunikujcie co jest dla Was wyzwaniem 
– dzięki temu szybko zweryfikujecie poprawność 
swojego myślenia i więcej się nauczycie. Otwartość 
i komunikatywność – to cechy które przydają się w 
tej pracy.

Zainteresowała Cię praca Mariusza, chcesz pracować 
w jego zespole? Napisz do naszej rekruterki Joanny 
Dębskiej – joanna.debska@pl.ey.com

Wywiad
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Na przestrzeni ostatnich lat w wyniku dynamicz-
nego rozwoju rynku, zwiększyło się zapotrzebo-
wanie na konsultantów i analityków biznesowych. 
Firmy doradcze zatrudniające takie osoby to 
skarbnica możliwości, wiedzy i wyzwań, jakie cze-
kają pracowników na powyższych stanowiskach. 
Ograniczona liczba specjalistów w tej branży spra-
wia, że zawód analityka biznesowego i konsultan-
ta stają się coraz bardziej pożądane i prestiżowe 
na rynku pracy. 

Analityka biznesowa jest pojęciem o wyjątkowo 
szerokim znaczeniu. Często związana jest z nowymi 
rozwiązaniami IT, jednak aby zostać analitykiem, nie 
trzeba mieć zdolności informatycznych. Analityk 
to osoba, która rozumie dziedzinę problemu i 
jednocześnie zdaje sobie sprawę z istotności 
całego procesu. Identyfikuje ona potrzeby firmy i 
dalej określa rozwiązania problemów biznesowych. 
Potrafi szybko zorientować się w skomplikowanej 
materii merytorycznej, ale też rozwiązać 
nieoczywiste kwestie wynikające z czynników 
ludzkich, a nie merytorycznych. 

Nie istnieje tutaj pojęcie „standardowy dzień pracy”, 
nie występuje powtarzalność i rutyna. Nie ma na 
rynku dwóch identycznych firm, wykonywania 

zadań wyłącznie według wcześniej założonego 
schematu. Każdy projekt jest kompletnie unikatowy 
i różnorodny. Trzeba być przygotowanym na 
różnego rodzaju sytuacje, które są możliwe do 
przewidzenia lub szybko reagować na te, które 
wystąpiły niespodziewanie. Tutaj krzywa uczenia 
nigdy nie staje się płaska!

Zastanawiasz się zapewne, czy możliwe jest 
połączenie studiów z pracą? Otóż odpowiedz 
jest prosta. Taki sposób na rozpoczęcie kariery 
zawodowej jest najlepszy i daje zdecydowaną 
przewagę na rynku pracy. Pozwala na zdobywanie 
wiedzy i jej jednoczesne wdrażanie w praktyce. 
Nie ma sensu czekać z rozwojem zawodowym do 
ukończenia studiów, jeśli rynek daje szansę już 
teraz! Praca w zawodzie analityka czy konsultanta 
daje możliwość poznawania wielu branż oraz 
specyfiki ich działań, dlatego każdy dzień pracy jest 
inny, pełen wyzwań i gwarantuje ciągły rozwój i 
poprawę własnych umiejętności. 

Podczas mojej dotychczas rocznej  pracy w firmie 
doradczej, miałam okazję spróbować swoich sił 
zarówno jako analityk i konsultant. Zdecydowanie 
mogę stwierdzić, że nie ma to nic wspólnego z 
parzeniem kawy, czy obsługą urządzeń biurowych, 
tak jak w niektórych firmach. Poznałam przez ten 
czas wielu otwartych, przyjaznych ludzi, którzy 
nigdy nie stronili od pomocy nawet przy najbardziej, 
zdawać by się mogło, banalnych zadaniach. Projekty, 
przy których pracuję  pozwalają mi poszerzać moje 
horyzonty i wiedzę. Poznałam wiele procesów w 

„Praca jako konsultant czy anali-
tyk biznesowy jest zróżnicowana i 
ciekawa, a co najważniejsze - sta-
je się coraz bardziej potrzebna.”

Praca jako analityk 
biznesowy? 
Zdecydowanie TAK! 

Artykuł
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różnych firmach, a już pierwszego dnia w pracy 
miałam możliwość sprawdzenia się wykonując 
zadanie przy bardzo dużym i poważnym projekcie.  
Teraz wiem, że nie można na początku bać się i 
przejmować swoją niewiedzą na dany temat. Trzeba 
mierzyć wysoko i wierzyć we własne umiejętności, 
a wtedy odniesie się sukces!

Praca na którymś z wyżej wspomnianych stanowisk 
jest przeznaczona dla osób z otwartym umysłem, 
które nie boją się zmian i chętnie zgłębiają wiedzę 
z różnych obszarów biznesowych.  Pracodawcy 
zależy na zatrudnieniu różnorodnych osób o dużym 
potencjale, które chcą się rozwijać i doskonalić. 
Doceniają wszelkie pomysły i inicjatywy, dzięki temu 
pracownicy czują się zadowoleni, zmotywowani 
i realizują się zawodowo, a firma wciąż ulepsza 
swoją ofertę i podnosi jakość usług. Praca w 
firmie doradczej wiąże się z ciągłymi wyzwaniami, 
którym trzeba sprostać. Każdy klient i jakikolwiek 
problem, z którym się zmaga jest indywidualny, 
dlatego zawsze trzeba być przygotowanym na 
wszelkie ewentualności. Liczy się poszukiwanie 
nowych doświadczeń, a nie uciekanie przed nimi. 
Wykazywanie zainteresowania, przedstawianie 
własnych koncepcji, samodzielne poszukiwanie 
rozwiązania i ciągły rozwój są najbardziej 
doceniane przez pracodawcę w firmie doradczej. 
Rozpoczynając pracę nie wymaga się od Ciebie 
znajomości całości procesów i odpowiedzi na 
wszelkie pytania. Ważne, abyś wiedział, gdzie 
możesz takiej odpowiedzi szukać. 

Pracując jako analityk czy konsultant, trzeba być 
profesjonalnym i skutecznym. Jednak, aby móc 
wykazać się tymi cechami, trzeba pozwolić klientowi 
sobie zaufać. Należy słuchać jego opinii, doradzać 
mu i znać jego potrzeby – nawet te, z których on 
sam często nie zdaje sobie sprawy. Nawiązanie 
z nim stałej, bliskiej relacji daje pełną satysfakcję 
z wykonywanej pracy, a w pewnym momencie 
kooperacja oparta na obustronnym zaufaniu 
przekształca klienta w partnera i daje bardziej 

skuteczne i lepsze efekty biznesowe. Rozpoczynając 
współpracę stajesz się współodpowiedzialny za 
rozwój jego biznesu, dlatego, aby zakończyła się 
ona sukcesem warto zasięgać wiedzy pozostałych 
współpracowników. Ich zdobyte doświadczenie i 
kwalifikacje, szczególnie na początku pracy w firmie, 
pomogą odnaleźć się na analitycznym stanowisku, a 
przyjacielskie relacje na pewno okażą się pomocne 
w funkcjonowaniu w organizacji.

Wartością dodaną dla klientów takiej firmy 
doradczej są ludzie w niej pracujący, ich wiedza i 
doświadczenie. W związku z tym istotne jest, aby 
kłaść nacisk na rozwój pracowników, zachowując 
przy tym odpowiednie proporcje między wiedzą 
teoretyczną przekazywaną w formie szkoleń, jak i 
praktyczną zdobytą podczas realizacji projektów. 
Takie kursy nie pozwolą stać pracownikowi w 
miejscu, ale oferują jasne ścieżki rozwoju kariery,  
nie pozwalają jednocześnie zamykać się w 
schematach. Jeśli w pewnym momencie dostrzeże 
się w pracowniku potencjał, firma daje mu swobodę 
i pozwala zaplanować własną drogę zawodową, 
która jest zgodna z jego umiejętnościami.  Dlatego 
wybierając firmę doradczą, warto zwrócić uwagę na 
wyżej opisaną kwestię i sprawdzić, jakie możliwości 
rozwoju i w dalszej kolejności awansu proponuje 
swoim pracownikom.

Wady? Oczywiście nie istnieje róża bez kolców – 
praca w charakterze analityka biznesowego, czy 
konsultanta ma swoje wady i na pewno nie jest 
dla każdego. Dlatego jeśli lubisz spokój, rutynę i 
stabilność dnia pracy, to być może nie jest to ścieżka 
dla Ciebie. Natomiast jeśli cechuje Cię odwaga, 
chęć nauki i gotowość podejmowania wyzwań to 
być może praca w takiej firmie jest przeznaczona 
dla Ciebie! 

Dominika Smarzyńska
Konsultant / Analityk Biznesowy w SMART Project

„Wykazywanie zainteresowania, 
przedstawianie własnych koncepcji, 

samodzielne poszukiwanie rozwiązania 
i ciągły rozwój są najbardziej doceniane 
przez pracodawcę w firmie doradczej.” 
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 Będąc nowicjuszami na rynku pracy, czę-
sto myślimy, że potrzebujemy  dobrego startu w 
firmie lub instytucji, która nam go umożliwi. Jed-
nak okazuje się, że nawet najwięksi gracze na are-
nie międzynarodowej zwracają się o pomoc do 
młodych studentów. Jak to możliwe? Odpowiedź 
jest prosta – programy ambasadorskie. Symbioza, 
która pozwala firmom czy instytucjom finanso-
wym zyskać dojście do poszukujących pierwszej 
pracy młodych ludzi, a tym samym dać żakom 
szansę na sprawdzenie swoich umiejętności mar-
ketingowych, jest dzisiaj nieodłącznym elemen-
tem oferty większości korporacji. Każdy program 
jest inny, ale podwaliny jednakowe – firma dosta-
je, dzięki ambasadorowi, bezpośredni dostęp do 
grupy docelowej na wolne stanowiska (studenci, 
świeżo upieczeni absolwenci), a on w zamian ma 
poszerzoną wiedzę o instytucji, z którą najczę-
ściej chciałby związać się w przyszłości.

 Z punktu widzenia doświadczonego am-
basadora mogę śmiało powiedzieć, że atrakcyjne 
programy dla studentów (naturalnie oprócz dłu-
gopisów) są podstawą zainteresowania żaka sto-
iskiem firmy na targach pracy. Dlatego korporacje 
prześcigają się w zaoferowaniu jak najlepszych 
warunków, aby pozyskać najbardziej odpowiada-
jących im studenckich przedstawicieli na uczel-
niach. I, szczerze mówiąc, zachęty działają. Udział 
w moim pierwszym programie ambasadorskim 
zaproponował mi kolega, poprzednik na stano-
wisku ambasadora. Jako jeszcze wtedy pierwszo-
roczniak niezbyt wiedziałam, z czym to się je, ale 
do spróbowania skusiła mnie międzynarodowa 
rozpoznawalność marki. Przez ten rok udało mi 
się pracować ze wspaniałymi ludźmi, którzy wno-
sili dużo energii i inicjatywy do firmy. Niestety, 
taki program trwa tylko 2 semestry, ale postano-
wiłam kontynuować tę przygodę, już w korpora-
cji audytorsko-doradczej, której działania bardziej 
wpisują się w spektrum moich zainteresowań. I 
chyba to jest sednem myślenia o zaangażowaniu 
się we współpracę z taką instytucją – chęć po-
znania jej działalności od podszewki i upewnienie 
się, że chce się z nią wiązać karierę zawodową. 

Ten backstage, a przede wszystkim możliwość 
obcowania z ludźmi firmy, jest warte poświęcenia 
wycinka swojego wolnego czasu na pracę w pro-
gramie.

 Ale jak wszystko wygląda w praktyce? Am-
basador jest swoistym ogniwem łączącym firmę i 
studentów, będących grupą zainteresowania po-
tencjalnego pracodawcy. Mamy o wiele większe 
możliwości dotarcia do naszych kolegów poprzez 
portale, rozmowy czy choćby polecenie otwarte-
go stanowiska w lokalnym biurze. Możemy po-
móc instytucji w sprawach organizacyjnych – od 
rozwieszenia plakatów po wsparcie na standach 
promocyjnych, choćby w innym mieście. Tak, do 
tego potrzeba zaangażowania i dobrego zarzą-
dzania czasem. Ale w zamian młody narybek na 
rynku pracy ma możliwość obcowania z wielkim 
światem i stania się jego częścią. Kuszące? Rekru-
tacje na stanowiska ambasadorów już wiosną!

Maja Perużyńska
III rok kierunku prawno-ekonomicznego

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ambasador Maja Perużyńska 
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 Idąc na studia czułem dużą potrzebę 
angażowania się w różnych miejscach, dlatego 
praktycznie od razu dołączyłem do Cognitis, 
gdzie po raz pierwszy usłyszałem o programach 
ambasadorskich organizowanych przez firmy. Już 
wtedy pomyślałem sobie, że byłoby super, gdyby 
udało mi się kiedyś zostać kimś takim. 

 Od postawionego celu przeszedłem do 
jego realizacji i tak oto trafiłem na program, w 
którym obecnie biorę udział. Jako ambasador 
uczestniczę w promocji wydarzeń firmy na 
mojej uczelni, kontaktuję się z Biurami Karier, 
organizacjami studenckimi i kołami naukowymi 
oraz korzystając z mediów społecznościowych 
staram się dotrzeć z informacjami o konkursach, 
wydarzeniach i programach organizowanych 
przez firmę do jak największej ilości studentów. 
Będąc w trakcie swojej ambasadorskiej przygody 
poznałem masę wspaniałych i inspirujących 
osób, zarówno pośród ambasadorów z 
pozostałych miast i uczelni, jak i wśród członków 
innych organizacji studenckich, których dzięki 
uczestnictwu w programie miałem możliwość 
poznać. Do tego mam możliwość poznania 
firmy od zupełnie innej strony, niż znałem ją 

dotychczas. Zauważyłem też, że mimo iż jest 
to kolejna rzecz, w którą się zaangażowałem, 
nie czuję się przez to przytłoczony i nie mam 
żadnych problemów z pogodzeniem swoich 
ambasadorskich obowiązków ze studiowaniem 
w myśl zasady „kto chce szuka sposobu, kto nie 
chce szuka powodu”.

Szymon Rogowski
III rok, Finanse i Rachunkowość Biznesu,

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Ambasador Szymon Rogowski
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Stowarzyszenie Cognitis zrzesza studentów 
zainteresowanych rozwojem ukierunkowanym 
na przyszłą pracę w branży doradczej. Zostało 
założone w roku 2005 przez studentów Akademii 
Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet 
Ekonomiczny). 

Obecnie funkcjonuje w trzech miastach akademickich: Poznaniu, 
Warszawie i Wrocławiu.

Istotnym aspektem działalności organizacji jest dążenie do rozwoju 
członków: udoskonalenie zdolności analitycznych, umiejętności 
menadżerskich oraz charakteru. W naszej działalności najbardziej 
skupiamy się na konsultingu strategicznym, ale nie zapominamy o innych 
typach doradztwa.

Rozwój w Cognitis możliwy jest dzięki udziale w realizowanych przez nas 
projektach. Oto największe z nich:

Złap Konsulting – jest to cykl warsztatów dających studentom możliwość 
bliskiego poznania poszczególnych firm z branży, a także przećwiczenia 
umiejętności potrzebnych podczas rekrutacji.

Przewodnik po Konsultingu – jest to publikacja mająca na celu dostarczenie 
niezbędnej wiedzy o doradztwie studentom planującym swoją karierę 
zawodową.

Talent za Talent – konkurs, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie 
wyróżniających się maturzystów, którzy w trakcie swojej dotychczasowej 
edukacji wykazali się wyjątkowymi osiągnięciami i aktywnościami.

Cognitis
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Dziękujemy Zarządowi oraz członkom Stowarzyszenia 
Cognitis z Poznania, Warszawy i Wrocławia za 

współpracę oraz okazane nam wsparcie. 
Stowarzyszenie Cognitis

Projekt okładki: Małgorzata Grzesikowska
Opracowanie graficzne: Małgorzata Grzesikowska

Zespół redakcyjny nie ponosi odpowiedzialności za treść 
reklam, ogłoszeń i artykułów “sponsorowanych”

https://www.facebook.com/cognitis/




