
 
 

 
 
 
CIMA poszukuje Ambasadora na Twojej uczelni! 
 

Instytut Rachunkowości Zarządczej CIMA poszukuje aktywnych studentów, którzy chcieliby, jako 

pierwsi w Polsce, dołączyć do programu Ambasador CIMA.  

 

Lokalizacja: Warszawa (SGH), Kraków (UEK), Wrocław (UE). 

 

Dlaczego CIMA? 

CIMA jest największą na świecie organizacją zrzeszającą profesjonalistów z dziedziny 

rachunkowości zarządczej. Mamy ponad 218 tysięcy studentów i członków w 178 krajach. 

 

Jakub Bejnarowicz, Country Manager CIMA, Polska: Instytut współpracuje z ponad 5 tysiącami 

pracodawców, dlatego doskonale orientujemy się w potrzebach i wymaganiach współczesnego 

rynku pracy. Pozwala nam to w taki sposób modyfikować program nauczania, by oferować 

studentom wiedzę praktyczną, odpowiadającą aktualnym wyzwaniom z zakresu rachunkowości 

zarządczej. Jednocześnie dajemy przyszłym pracodawcom gwarancję, że studenci i członkowie 

CIMA posiadają umiejętności odpowiadające ich realnym potrzebom. 

 

Idealnym Ambasadorem CIMA będzie: 

 Aktywny student programu CIMA na danej uczelni i/lub uczestnik tegorocznego konkursu 

GBC (2014 Global Business Challenge); 

 Posługiwał się językiem angielskim w stopniu dobrym; 

 Dynamiczny w działaniu, kreatywny oraz dobrze zorientowanych w social media; 

 Wykazywał znajomość marki CIMA; 

 Miał zdolności dobrego komunikowania się w mowie i piśmie; 

 Dodatkowym atutem będzie członkostwo w innych organizacjach uczelnianych. 
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Obowiązki i zadania Ambasadora CIMA: 

 Promowanie marki CIMA wśród studentów danej uczelni; 

 Pomoc przy organizacji spotkań przedstawicieli CIMA ze studentami; 

 Kontakt oraz wsparcie koordynatora programu CIMA na danej uczelni; 

 Kontakt z Biurem Karier, organizacjami studenckimi i kołami naukowymi. 

 

 

CIMA oferuje: 

 Wynagrodzenie dla ambasadora (umowa zlecenie); 

 Promocję w mediach wybranej osoby jako Ambasadora CIMA; 

 Referencje potwierdzające udział w programie CIMA oraz na stanowisku Ambasadora; 

 Ułatwiony dostęp do projektów realizowanych przez CIMA z firmami partnerskimi w Polsce  

i na całym świecie;  

 Udział we wszystkich spotkaniach CIMA w Polsce; 

 Bliższe poznanie firmy, jej pracowników oraz specyfiki pracy. 
 
Jak aplikować? 
 

 Prześlij nam swoje CV do 26.10.2014 na adres: poland@cimaglobal.com z dopiskiem w 
tytule: rekrutacja Ambasador + nazwa swojej uczelni; 

 Pamiętaj o zamieszczeniu w swoim CV klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych. 
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