
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA PRAKTYK 
 
 
Stanowisko: analityk biznesowy 
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OFERTA PRAKTYK/STAŻU/PRACY 

 
 

SZUKAMY 

• kreatywnych, pragnących chłonąć wiedzę i zdobywać doświadczenie analityków biznesowych,  

• otwartych umysłów, które wesprą nasz zespół w tworzeniu analiz, raportów i prezentacji, 

• osób z dobrą znajomość języków obcych. 

 

OFERUJEMY 

• interesującą pracę i ciekawe projekty, 

• elastyczne warunki współpracy (forma zatrudnienia i czas pracy), 

• możliwość nawiązania kontaktów biznesowych i dużą różnorodność analizowanych podmiotów i rynków. 

• wynagrodzenie adekwatne do jakości i ilości wykonywanej pracy. 

 

Aplikuj wysyłając CV na adres biuro@fmsgrupa.pl 



 

 

 
 

PROFIL FIRMY 

 
 

FMS Sp. z o.o. jest firmą oferującą usługi w wysoko specjalistycznym segmencie economic i management consulting. 

Posiadamy wieloletnie doświadczenie z zakresu wyceny i finansów przedsiębiorstw, sporów korporacyjnych  

oraz doradztwa strategicznego.  

 

Jesteśmy specjalistami pracującymi z pasją. Poza doświadczeniem naszych konsultantów posiadamy silne zaplecze 

akademickie. Wykorzystujemy najlepsze rozwiązania metodologiczne, pragmatyczne podejście biznesowe oraz 

elastyczną organizację pracy. Dzięki naszej pasji i zaangażowaniu w realizowane projekty jesteśmy w stanie dostarczać 

kompletne i innowacyjne rozwiązania biznesowe. 

 

Praktyczna użyteczność świadczonych usług jest dla nas nadrzędnym celem. Aby go osiągnąć, stosujemy indywidualne, 

często niestandardowe podejście. Elastycznie kształtujemy zakres prac w toku projektu oraz uwzględniamy lokalną 

specyfikę globalnego rynku. Rezultatem jest usługa „szyta na miarę” (tailor-made consulting), która zaspokaja 

rzeczywiste potrzeby w optymalny sposób. 

 

 

 



 

 

 
 

NASZE USŁUGI 

 

Wycena aktywów: 

▪ wycena przedsiębiorstwa oraz zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa na cele transkacyjne, podziału majątku, 
bilansowe, wezwań na akcje i inne, 

▪ wycena nieruchomości i ruchomości na cele bilansowe, 
ustanowienia zabezpieczeń i inne, 

▪ testy na utratę wartości aktywów trwałych, goodwillu oraz wartości 
niematerialnych, 

▪ wycena aktywów niematerialnych (np. marka, systemy IT, Personal 
Goodwill), 

▪ wycena instrumentów pochodnych na cele bilansowe i inne, 
▪ inne usługi powiązane. 

Doradztwo transakcyjne i kapitałowe: 

▪ obsługa ekonomiczno-finansowa transakcji M&A,  
▪ finansowe i komercyjne due diligence (sell-side i buy side), 
▪ szacowanie luki kapitałowej, 
▪ badanie planów połączenia oraz podziału przedsiębiorstwa, 
▪ inne usługi powiązane. 

Doradztwo restrukturyzacyjne: 

▪ wycena przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa 
oraz aktywów na cele pre-packu oraz standardowej upadłości, 

▪ przygotowanie planów restrukturyzacji lub ocena planów 
restrukturyzacji, 

▪ testy prywatnego inwestora i testy prywatnego wierzyciela, 
▪ ocena przesłanek do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, 
▪ opracowanie lub ocena scenariuszy restrukturyzacji, 

▪ niezależne przeglądy biznesowe, 

Spory gospodarcze i regulacyjne: 

▪ ekspertyzy metodycze dotyczące raportów z wyceny, 
▪ ekonomiczna analiza przyczynowości, 
▪ szacowanie wartości szkody gospodarczej, 
▪ ocena wykorzystywania pozycji dominującej, 
▪ ocena wpływu niedozwolonych porozumień na warunki rynkowe, 
▪ inne usługi powiązane. 

Inwestycje i finanse korporacyjne: 

▪ ocena ekonomicznej efektywności inwestycji, 
▪ studia wykonalności oraz wstępne studia wykonalności, 
▪ audyt oraz wdrażanie procesów realizacji inwestycji, 
▪ opracowywanie oraz ocena biznes planów i strategii rozwoju 
▪ benchmarking na potrzeby polityki cen transferowych, 
▪ inne usługi powiązane. 

Pozostale usługi: 

▪ interim-management, 
▪ doradztwo strategiczne, 
▪ audyt procesów biznesowych, 
▪ systemy informacji zarządczej



 

 

 
 

 


