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ARC Rynek i Opinia 
 

poszukuje kandydatów na stanowisko: 

Project Manager (Badania jakościowe) 
 

Miejsce pracy: 

Warszawa 
 

Twój przyszły zakres obowiązków:  

• samodzielne (lub pod opieką Senior Project Managera – zależnie od 

doświadczenia) prowadzenie projektów badawczych dla klientów agencji z 

różnych branż, polskich i międzynarodowych 

• przygotowywanie ofert 

• uczestniczenie w spotkaniach z klientami i potencjalnymi klientami agencji 

• współtworzenie ciągle rozwijającej się oferty agencji w zakresie produktów 

badawczych. 
 

Oferujemy Ci:  
 

• trzyskładnikowe, konkurencyjne wynagrodzenie: stała podstawa plus prowizje 
plus premia roczna zależna od wyniku firmy 

• pracę w modelu hybrydowym (częściowo z biura, częściowo zdalnie) 

• benefity pozapłacowe: opieka zdrowotna (LuxMed) oraz karta MultiSport 

• doskonałą lokalizację miejsca pracy (przy samej stacji metra Plac Wilsona) 

• szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne dopasowane do potrzeb pracownika. 
 
 

Oczekujemy od Ciebie: 

• Kilkuletniego doświadczenia w pracy po stronie agencji badawczej lub po 
stronie klienta w dziale badań 

• Doświadczenia w prowadzeniu wywiadów jakościowych IDI i FGI 
bezpośrednio i online. Mile widziana znajomość innych technik jakościowych 
np. etnografii, online community, assisted shopping czy doświadczenie w 
projektowaniu i badaniu doświadczeń konsumentów (user experience) 

• Doświadczenia w przygotowywaniu wycen i ofert badawczych 

• Umiejętności przygotowywania narzędzi badawczych (kwestionariuszy 
rekrutacyjnych i scenariuszy wywiadu) 

• Umiejętności analizy i tworzenia raportów z badania oraz ustnego 
prezentowania wyników 
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• Znajomości pakietu MS Office oraz biegłość w edycji dokumentów w 
programach Word i Power Point. Mile widziana znajomość programów do 
analizy tekstu oraz badawczych platform online (np. Recollecitive, Revelation, 
FlyBlog) 

• Biegłej znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie 

• Znajomość metod ilościowych będzie dodatkowym atutem 
 

Aplikuj poprzez: nasz adres mailowy praca@arc.com.pl (CV, list motywacyjny) 
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