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W związku z rozwojem organizacji poszukujemy 
do naszego zespołu:

Forma zatrudnienia
Umowa B2B / umowa cywilnoprawna, pełny wymiar godzin

Miejsce pracy
Warszawa

Zakres obowiązków
Weryfikowanie, aktualizowanie i rozwijanie baz danych
Tworzenie raportów i sprawozdań z prowadzonych baz
Współpraca z innymi działami w ramach projektów powiązanych
Komunikacja z podmiotami zewnętrznymi i pozyskiwanie informacji
Bieżący research, aktualizacja bazy danych w oparciu o publicznie dostępne źródła 
i informacje będące w dyspozycji PSPA

Polskie Stowarzyszenie Paliw 
Alternatywnych (PSPA) jest 
największą organizacją branżową, 
kreującą rynek elektromobilności 
i technologii wodorowych w Polsce 
i w regionie CEE. Reprezentujemy 
ponad 130 przedsiębiorstw, liderów 
zrównoważonego transportu, będąc 
3. pod względem liczby zrzeszonych 
podmiotów prawnych organizacją 
branżową w Europie.

Integrujemy wiodące marki, tworząc 
międzynarodowe środowisko 
producentów pojazdów 
i infrastruktury, operatorów 
i dostawców usług ładowania, 
koncernów paliwowych 
i energetycznych, instytucji 
finansowych oraz wszystkich 
pozostałych podmiotów aktywnych 
w obszarze zero- i niskoemisyjnych 
technologii w transporcie. 

Działamy na rzecz uksztaltowania 
odpowiedniego otoczenia 
gospodarczego i prawnego, 
pozwalającego na dynamiczny 
rozwój ekologicznego transportu 
w Polsce. Tworząc najliczniejszy 
zespół ekspertów i praktyków 
elektromobilności, realizujemy 
projekty edukacyjne, badawcze, 
doradcze, szkoleniowe, 
komunikacyjne i marketingowe. 
Charakteryzuje nas wysoka 
dynamika działania. 

Wymagania
Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, szczególnie MS Excel (mile widziana 
znajomość MS Access, SQL, JSON)
Doświadczenie z pracą z dużymi bazami danych w złożonych hierarchicznych strukturach
Umiejętność łączenia i porównywania różnych źródeł danych w zróżnicowanych formatach
Znajomość narzędzi Power Querry, Power Pivot, Power BI będzie dodatkowym atutem
Potwierdzone praktycznie doświadczenie w automatyzacji raportowania, 
przygotowywaniu różnego rodzaju dashboardów i dynamicznych raportów
Min. roczne doświadczenie na podobnym stanowisku

Oferujemy
Pracę w młodym zespole w przyjaznej atmosferze
Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji
Duży zakres samodzielności i elastyczny czas pracy
Możliwość pracy w formule łączonej: stacjonarnej i zdalnej
Udział w ciekawych i różnorodnych projektach 
Pracę przy budowie, utrzymaniu i rozwoju flagowych produktów 
Możliwość wykorzystania inwencji i wdrażania swoich pomysłów
Możliwość rozwoju zawodowego

Wymagane w procesie aplikacji
CV

Szukamy osoby
Ambitnej i pracowitej
Metodycznej, dokładnej i świetnie zorganizowanej
Komunikatywnej w kontaktach bezpośrednich i we wszystkich innych kanałach komunikacji
Skutecznej w realizacji założonych celów i uzyskiwaniu potrzebnych informacji
Potrafiącej pracować pod presją czasu

pspa.com.pl
elektromobilni.pl

ckpspa.com.pl
globalemobilityforum.com

kongresnowejmobilnosci.pl
misjazerowaemisja.pl

flotazenergia.pl
projektelab.pl

Zgłoszenia prosimy kierować na adres:
biuro@pspa.com.pl


