
 

 

We współczesnym dynamicznie zmieniającym się świecie coraz większym wyzwaniem stają się zagrożenia w sferze eko-

nomicznej. Ich różnorodność, zmienność i złożoność powodują, że straty, jakie przynoszą całym społeczeństwom są coraz 

bardziej dotkliwe. Szczególna rola w przeciwdziałaniu tym zagrożeniom przypada zespołom analitycznym służb specjal-

nych, które dostarczają władzom państwa informacji w celu wsparcia procesów decyzyjnych. 

Centralne Biuro Antykorupcyjne poszukuje kandydatów do pracy w charakterze 

Analityka 

(miejsce pracy – Warszawa) 

Do głównych zadań analityka w CBA należy: 

 rozpoznawanie zagrożeń dla interesu ekonomicznego państwa 

 prowadzenie analiz strategicznych dotyczących zagadnień należących do ustawowej właściwości służby 

i przedstawianie ich wyników kierownictwu służby oraz władzom państwa 

 udział w tworzeniu tematycznych baz danych i zasilaniu ich informacjami 

 współpraca z funkcjonariuszami innych pionów CBA 

Jesteś odpowiednim kandydatem, jeżeli: 

 masz szerokie horyzonty, a zdobywanie wiedzy jest Twoją pasją 

 jesteś dociekliwy(a) i nie zadowalasz się banalnymi odpowiedziami na trudne pytania 

 w gąszczu informacji potrafisz dostrzec to, czego inni nie widzą 

 masz lekkie pióro – nie rękę 

 pracując w zespole czujesz się jak ryba w wodzie, ale samodzielność jest również Twoją mocną stroną 

 szukasz pracy inspirującej i pełnej wyzwań  

 masz wykształcenie wyższe lub właśnie kończysz studia 

Szczególnie chętnie powitamy kandydatów: 

 posiadających wiedzę dotyczącą co najmniej jednego z następujących obszarów tematycznych: informa-

tyzacja, rynek finansowy, sektor ochrony zdrowia, sektor paliwowo-energetyczny lub takich, których za-

interesowania łączą się z gospodarką, prawem, nowymi technologiami 

 biegle posługujących się komputerem (pakiet MS Office, internet, mile widziana znajomość oprogramo-

wania bazodanowego lub/i analitycznego) 

 posługujących się językami obcymi (zwłaszcza angielskim) 

Przyjętym oferujemy: 

 pasjonującą pracę w świetnej atmosferze - na rzecz dobra publicznego 

 możliwość rzeczywistego wykorzystania posiadanych wiedzy i umiejętności 

 szerokie możliwości rozwoju zawodowego (w tym dostęp do unikalnych szkoleń) 

 rzeczywisty udział w rozwijaniu pionu analitycznego CBA 

 stabilne i korzystne warunki zatrudnienia (w tym również benefity pozapłacowe) 

Jeżeli jesteś zainteresowany, prześlij swoje CV na adres  

rekrutacja@cba.gov.pl  

z dopiskiem „analityk” w tytule maila 

Pamiętaj, żeby dołączyć oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym". W przypadku braku takiego 

oświadczenia, dokumenty nie będą rozpatrywane. 

CBA zastrzega sobie możliwość odpowiadania jedynie na wybrane oferty.  

Wybrane osoby zostaną zaproszone na spotkanie w celu wstępnej oceny ich kwalifikacji. W przypadku pozytywnej oceny, 

warunkiem formalnego wszczęcia procedur rekrutacyjnych będzie złożenie kompletu dokumentów wg informacji na stro-

nie www.cba.gov.pl w zakładce SŁUŻBA W CBA). 
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