
 

Stanowisko: Analityk / Tester 

Lokalizacja: Warszawa, Mokotów siedzibie firmy lub w siedzibie klienta 

Osoby na stanowisku analityka będą uczestniczyć w projektach biznesowo-
technicznych, integracyjnych i wdrożeniowych dla sektora finansowego, nowych 
technologii i telekomunikacji pod okiem doświadczonych project managerów. 
Zadania będą związane między innymi z przygotowywaniem analiz, specyfikacji i 
dokumentacji projektowej, wsparciem zarządzania projektem, ofertowaniem i 
przygotowaniem prezentacji. 

Jakich umiejętności i doświadczenia szukamy? 

• wykształcenie na kierunkach ekonomicznych lub informatycznych (mile widziane 

oba kierunki) – absolwent lub student ostatniego roku, 

• bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, 

• zainteresowanie rozwojem w obszarze konsultingu / IT, 

• bardzo dobre umiejętności analityczne oraz interpersonalne, 

• umiejętność rozwiązywania problemów i szybkiego uczenia się, 

• dyspozycyjność minimum 4 dni w tygodniu, 

• doświadczenie w projektach IT (wdrożeniowych lub integracyjnych) dla klientów 

korporacyjnych. 

Dodatkowym atutem będzie znajomość: SQL, zagadnień związanych z bazami 
danych, modelowaniem procesów, programowaniem i inżynierią oprogramowania. 

Oferujemy: 

• stałą współpracę lub kontrakt czasowy (umowa zlecenie / o dzieło lub inna), 

• elastyczne godziny pracy, 

• szansę na zdobycie specjalistycznej wiedzy i rzetelnego doświadczenia IT, w 

bankowości oraz zarządzaniu projektami pod okiem doświadczonych 

managerów, 

• możliwości rozwoju w obszarze konsultingu, 

• młody, dynamiczny zespół. 

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@icompass.pl 
 
Prosimy o dopisanie klauzuli: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu 
rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. 
Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926).” 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

Dlaczego my? 

Największą wartością iCompass są nasi współpracownicy - ich doświadczenie i 
potencjał. Dlatego naszemu zespołowi oferujemy szerokie możliwości rozwoju 
umiejętności i zainteresowań. Dołączając do nas możesz rozpocząć ciekawą karierę 
zawodową pod kierunkiem doświadczonych architektów, ekspertów i managerów na 
nowoczesnych projektach w bankowości, ubezpieczeniach i w obszarze nowych 
technologii. 

• Nie jesteśmy typową firmą doradczą czy software-house, 
• Nigdy się nie nudzimy: nowy projekt czy wyzwanie pojawia się co 3-6 miesięcy, 
• Możesz liczyć na różnorodność zadań i odpowiedzialność za efekt końcowy 
projektu, 
• Doświadczeni architekci nadzorują twoją pracę oraz prowadzą coaching i ocenę. 
Cały czas uczymy się i rozwijamy unikalne umiejętności i wiedzę. 
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