
 

 
 

 
 
 
DZIAŁ CONTROLLINGU  
 
Zdobycie stypendium w naszej firmie jest okazją nie tylko do pozyskania ciekawych materiałów do napisania 

pracy magisterskiej, ale również szansą na zdobycie pierwszego poważnego doświadczenia zawodowego . W 

ramach stypendium oferujemy możliwość pracy w dziale controllingu w dużej grupie kapitałowej, w skład której 

wchodzi Spółka notowana na warszawskiej GPW.  

 

Nasz dział controllingu łączy funkcje controllingu produkcyjnego oraz funkcje controllingu centralnego 

scalającego całość dokumentacji raportowej. 

Stypendyści będą mieli okazję pracy pod okiem doświadczonych kontrolerów finansowych w kluczowych 

wydziałach produkcyjnych, oraz szansę pracy przy strategicznych tematach finansowych, zapewniających 

wszechstronny rozwój oraz ciekawe i samodzielne zadania. Będą również mieli okazję przyjrzenia się codziennej 

pracy dyrektora finansowego dużej organizacji. 

 

Docelowo najlepszym stypendystom zaoferujemy pracę w naszej firmie. 

 
Tematy, którymi może zająć się stypendysta  
 

1. Zwiększanie efektywności analizy rentowności wdrożonych nowych produktów dzięki procesowi stage 

gate. 

2. Narzędzia Business Intelligence wykorzystywane w Controllingu w celu usprawnienia procesów 

zarządczych w przedsiębiorstwie. 

3. Zwiększenie efektywności przetwarzania danych w procesie budżetowania z wykorzystaniem języka 

VBA.  

4. Kaskadowa oferta obligacji na przykładzie emisji przeprowadzonych przez PCC Rokita SA - wady i 

zalety tej alternatywnej formy finansowania przedsiębiorstwa. 

5. Analiza opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez PCC Rokita SA z 

wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi informatycznych . 

6. Wycena wartości przedsiębiorstwa w procesie fuzji i przejęć na podstawie akwizycji dokonywanych przez 

PCC Rokita SA 

7. Oczekiwania inwestorów indywidualnych a prowadzenie relacje inwestorskich w spółkach giełdowych. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Dział Personalny obsługuje kilkanaście spółek znajdujących się w Grupie PCC. W zakresie jego obowiązków jest 

rekrutacja, szkolenia, rozwój pracowników oraz działania związane z budowaniem pozytywnego wizerunku 

pracodawcy. Osoba, która zdecyduje się na realizację pracy magisterskiej w dziale HR będzie odpowiedzialna za 

badania związane z wizerunkiem pracodawcy wśród różnych grup docelowych, do których skierowane są nasze 

działania.  

Badania będą miały realny wpływ na dalsze działania employer brandingowe w Grupie PCC.  

 

 

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi:   

1. Budowanie wizerunku Grupy PCC Rokita SA wśród studentów. Stworzenie kampanii employer 

brandingowej.  

2. Internal Branding. Zaprojektowanie działań wewnętrznych budujących zaangażowanie pracowników Grupy 

PCC Rokita SA.  

3. Kampania Employer Branding dla potencjalnych pracowników Grupy PCC Rokita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Distripark.com  

 

Projekt start up w Grupie PCC (spółka została założona w lipcu 2015 roku). Spółka zajmuje się dystrybucją 

wyrobów przemysłowych produkowanych przez inne spółki z Grupy PCC.  

Distripark.com to platforma internetowa oferująca produkty przemysłowe dla klientów biznesowych, a także 

szeroką gamę produktów specjalistycznych dla klientów indywidualnych. Stypendyści w ramach pracy 

magisterskiej będą mogli przeprowadzić badania oraz analizy, które będą miały faktyczny wpływ na dalsze 

działania spółki. 

Najlepszym stypendystom zaoferujemy zatrudnienie w Grupie PCC.  

 

1. Analiza przedsiębiorstw działających w branży marketingu sieciowego pod kątem stabilności struktur 

sprzedażowych. 

2. Analiza skuteczności technik i metod sprzedaży w marketingu sieciowym.  

3. Analiza skuteczności metod i technik sprzedaży w branży sprzedaży bezpośredniej. 

4. Analiza porównawcza przedsiębiorstw działających w branży marketingu sieciowego pod kątem 

atrakcyjności systemów wynagradzania sprzedawców w strukturze. 

5. Analiza przedsiębiorstw działających w branży marketingu sieciowego w celu zdefiniowania kluczowych 

czynników sukcesu w dynamicznym rozwijaniu stabilnej struktury sprzedażowej. 

6. Analiza dystrybucji  profesjonalnych środków czyszczących  w celu zdefiniowania kluczowych czynników 

sukcesu dla budowy nowego systemu dystrybucji tych dóbr w oparciu o marketing sieciowy. 

7. Optymalizacja witryny e-commerce przy użyciu narzędzi analitycznych Google. 

8. Personalizacja oferty promocyjno-reklamowej witryny e-commerce przy użyciu narzędzi 

automatmarketingu.  

 

 


