
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CENTRALNE BIURO WYWIADU to elitarna agencja detektywistyczno-wywiadowcza z siedzibą w Warszawie (Polska), operująca na terenie całego świata, 
której głównym obszarem działalności jest realizacja zaawansowanych operacji wywiadowczych, detektywistycznych, a także działań poszukiwawczych i 
dochodzeniowo-śledczych. CBW adresuje problemy, które wymagają szeroko zakrojonych działań z zakresu pozyskiwania materiałów dowodowych i/lub 
informacji metodami niekonwencjonalnymi do spraw cywilnych, kryminalnych oraz gospodarczych o wymiarze krajowym i międzynarodowym, z wykorzystaniem 
szerokich zasobów operacyjnych, w tym również wielopoziomowego wsparcia dyplomatycznego i organów ścigania na całym świecie. CBW działa w sektorze 
prywatnym na rzecz przedsiębiorców, dyplomatów, osób prywatnych i publicznych (celebrytów, prominentów, dygnitarzy), osób zajmujących eksponowane 
stanowiska polityczne, a także klientów korporacyjnych, kancelarii prawnych i instytucji państwowych. 
 

W związku z nieustannym poszukiwaniem osób posiadających predyspozycje do działania w sektorze śledczo-wywiadowczym, inicjujemy 12-miesięczny 
program stażowy, dedykowany dla studentów zaocznych, którzy obejmą stanowisko: 

 

ASYSTENT OPERACJI (R22/XII/CO/WAW/ST/16) 

 
Kogo szukamy? 
 

• To nie jest staż polegający na podawaniu kawy, segregowaniu 
dokumentów i obsłudze poczty. 

• To jest staż przygotowujący do wysoce zdyscyplinowanej służby 
o profilu wywiadowczym i operacyjnym w sektorze prywatnym, z 
zachowaniem permanentnej gotowości do niesienia bezwarun-
kowej pomocy osobom pokrzywdzonym, dotkniętym problemami, 
przestępstwami i/lub innymi zdarzeniami, które mogą wymagać 
natychmiastowej pomocy śledczej. Dlatego też poszukujemy 
wyłącznie osób zdeterminowanych, zmotywowanych, ambitnych, 
silnych psychicznie i dyspozycyjnych, sprawnych fizycznie i o 
umyśle analitycznym, które nie boją się pracy w stresie i czują 
powołanie oraz chęć do podjęcia wyzwania w zakresie aktywnego 
partycypowania w realizacji spraw istotnych, mogących mieć 
wpływ na bezpieczeństwo, sprawiedliwość i pomoc innym. 

 
Co oferujemy? 
 

• Bezpieczna i stabilna umowa o staż na okres 12 miesięcy, z 
możliwością zatrudnienia w pełnym wymiarze po ukończonym 
stażu. 

• Stypendium stażowe płatne w formie stałego, comiesięcznego 
wynagrodzenia zasadniczego. 

• Transparentny i przejrzysty system motywacyjny (stałe dodatki 
oraz rekompensaty chorobowe i wypoczynkowe). 

• Przygotowawcze i specjalistyczne szkolenia wewnętrzne. 

• Możliwość uzyskania oraz sfinansowania przez nas dodatkowych 
kwalifikacji i licencji. 

• Udostępnienie indywidualnej i w pełni wyposażonej przestrzeni 
roboczej. 

• Niezbędne narzędzia (komputer służbowy, pojazd służbowy i 
inne). 

• Praca, w której Twoje działania będą mieć realny, bezpośredni i 
istotny wpływ na bezpieczeństwo, sprawiedliwość i/lub skuteczne 
rozwiązania rozmaitych problemów. 

• Możliwość zdobycia cennego doświadczenia związanego z pracą 
operacyjną, działaniem w cieniu oraz realizacją operacji konwen-
cjonalnych i specjalnych, w tym krajowych i zagranicznych. 

 

Czego wymagamy? 
 

• Aktywny status studenta w trybie zaocznym (warunek konieczny). 

• Prawo Jazdy kat. B (warunek konieczny). 

• Dyspozycyjność. 

• Doskonale rozwinięte umiejętności analityczne i komunikacyjne. 

• Gotowość do pełnej współpracy zespołowej. 

• Maksymalne zaangażowanie i poświęcenie na rzecz spraw 
społecznie istotnych. 

• Gotowość do działania w środowiskach lokalnych i zagranicznych.  

• Język angielski w stopniu co najmniej komunikatywnym. 
 
 
Mile widziane: 
 

• Dodatkowy język obcy (a w szczególności niemiecki, francuski, 
włoski, rosyjski i/lub ukraiński). 

• Prawo Jazdy kat. A i/lub C. 

• Pozwolenie na Broń. 

• Inne uprawnienia, kursy, licencje, szkolenia, zainteresowania, 
pasje, hobby o charakterze specjalistycznym lub niszowym (np. 
Wpis na Listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony Fizycznej, 
Uprawnienia Wysokościowe, Uprawnienia Nurkowe, Uprawnienia 
Elektryczne, Patent Żeglarski lub Sternika Motorowodnego, 
Licencja Pilota Drona, Instruktor Samoobrony, Instruktor Taktyki i 
Technik Interwencji, Szkolenia/Kursy Graficzne, Informatyczne, 
Programistyczne, Kryminalistyczne i/lub inne). 

 
Będziesz odpowiedzialny/a za: 
 

• Współrealizację wyznaczonych operacji. 

 
 
 

 
 

 

Jak aplikować? 
 

Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy do udziału w rekrutacji i prosimy o przesłanie CV i Listu Motywacyjnego na adres: 
 

HR@CBW-GLOBAL.COM 
 
 
Do aplikacji prosimy dołączyć: 
 

• Dopisek: „Aplikacja o staż R22/XII/CO/WAW/ST/16” 

• Co najmniej jedno zdjęcie, 

• Poniższą klauzulę: 
 
„Na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w dokumentach aplikacyjnych obejmujących szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO przez Centralne Biuro Wywiadu z 
siedzibą w Warszawie, dla potrzeb procesu niniejszej rekrutacji. Ponadto oświadczam, że mam pełną zdolność do czynności prawnych, nie byłem skazany 
prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne lub postępowanie 
w sprawach o przestępstwa skarbowe popełnione z winy umyślnej. Jednocześnie wyrażam zgodę na poddanie się procedurze sprawdzającej w tym zakresie.” 


