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GfK to lider w dostarczaniu kompleksowych danych sprzedażowych, zakupowych i 
analiz konsumenckich. Doświadczenie w obszarze badań łączymy z rozwojem 
cyfrowych rozwiązań. Dzięki temu należymy dziś do najbardziej zaawansowanych 
technologicznie firm w sektorze. Wspólnie z grupą 8 tysięcy ekspertów z całego 
świata każdego dnia dostarczamy klientom dane najwyższej jakości, realnie 
wspierając ich biznes. A przy tym lokalnie tworzymy zgrany zespół ludzi, dla których 
wymiana wiedzy, wzajemna inspiracja i rozwój jest dużą wartością. I mamy nadzieję, 
że wkrótce staniesz się jego częścią!  
 

Rozwijamy nasz dział badań ADHOC i szukamy osób ciekawych świata, ludzi i 
trendów konsumenckich na stanowiska: 

 
Senior Project Manager 

Project Manager 
Consultant-Analyst 

 

Miejsce pracy: 

Warszawa 
 

Twój przyszły zakres obowiązków:  

• Przygotowanie i realizacja projektów badawczych dla klientów z różnych 
branż i różnych metodologii 

• Dobór odpowiednich narzędzi badawczych, ofertowanie i wycena 

• Przygotowywanie kwestionariusza i koordynacja procesu 

• Opracowanie wyników i ich prezentacja dla klienta 
 

 
Oferujemy Ci:  

• elastyczne godziny i miejsce pracy, 

• pracę w środowisku międzynarodowym (globalne projekty i inne 
przedsięwzięcia), 

• możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji (dostęp do platformy online 
obejmującej szkolenia  językowe, programy komputerowe, rozwój osobisty), 

• zgrany zespół pasjonatów swojej sprawy,  

• system wynagrodzeń w oparciu o umowę o pracę, 

• prywatną opiekę medyczną, 

• dostęp do karty Multisport na korzystnych warunkach, 
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• umowę o pracę, 

• dofinansowania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 

• PPK dofinansowane przez pracodawcę, 

• ubezpieczenie grupowe. 
 

Oczekujemy od Ciebie: 

• doświadczenia w badaniach ilościowych (w zależności od stanowiska, na 
które aplikujesz, min. 2-3 lata), w różnych sektorach i metodologiach, 
zwłaszcza w badaniach marki, reklamy, segmentacjach 

• doradzania klientom, zarówno na etapie projektowania badania, jak i 
wyciągania wniosków i rekomendacji  

• sprawnego posługiwania się angielskim, także w prezentacjach dla klientów 
 
 

Jeśli jesteś zainteresowana/y ofertą wyślij swoje CV na adres: 
Oleksandra.Pushkar@gfk.com oraz krzysztof.szczerbacz@gfk.com 
 

 

http://www.ptbrio.pl/
http://www.ptbrio.pl/
mailto:Oleksandra.Pushkar@gfk.com

