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Jesteśmy niezależną firmą o unikalnym w skali rynku połączeniu kompetencji 
doradczych i badawczych. Specjalizujemy się w rynku ochrony zdrowia, 
w szczególności w sektorze farmaceutycznym i usług medycznych.  Największą 
wartością firmy są nasi pracownicy - zespół badaczy i konsultantów w skład, którego 
wchodzą eksperci z wieloletnim doświadczeniem biznesowym i sektorowym 
zdobytym w trakcie pracy w najważniejszych w obszarze naszego działania firmach 
krajowych i międzynarodowych. 

 

W związku z rozwojem naszej firmy poszukujemy kandydatów na stanowisko: 

 

Specjalisty ds. badań ilościowych 
 

Opis stanowiska: 

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało: 

• Samodzielna realizacja złożonych projektów badawczych w obszarze rynku ochrony 
zdrowia; 

• Przygotowywanie raportów z wnioskami oraz rekomendacjami; 

• Analiza, łączenie danych pochodzących z różnych dostępnych źródeł informacji; 

• Prowadzenie prezentacji w języku polskim oraz angielskim; 

• Współpraca z wewnętrznymi działami firmy; 

• Udział w przygotowywaniu ofert; 

• Nawiązywanie oraz podtrzymywanie relacji z klientami Firmy; 

• Inne aktywności wspierające projekty realizowane w Firmie; 

 

Wymagania: 

• Minimum 5 lat doświadczenia w pracy w agencji badawczej na stanowisku 
samodzielnego badacza ilościowego – wymóg konieczny; 

• Doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych na rynku ochrony zdrowia 
będzie dodatkowym atutem; 
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• Otwartość na realizację projektów wymagających zapoznania się ze specyfiką 
wąskich zagadnień medycznych; 

• Bardzo dobra znajomość technik, metodologii badawczych w ramach badań 
ilościowych; 

• Doświadczenie w prowadzeniu badań dzienniczkowych/ rejestrowych będzie 
dodatkowym atutem; 

• Bardzo wysoko rozwinięte zdolności analityczne, umiejętności analizy i syntezy 
danych oraz wyciągania wniosków; 

• Umiejętność łączenia danych pochodzących z różnych źródeł oraz doświadczenie 
ekstrapolacji danych na populację – doświadczenie mile widziane; 

• Bardzo dobra znajomość obsługi Excel, PowerPoint, SPSS – wymóg konieczny; 

• Pomysłowość, orientacja na rozwiązywanie problemów; 

• Inicjatywa i zaangażowanie (praca ze świadomością celu i specyfiki danego projektu); 

• Dokładność i odpowiedzialność za wykonanie powierzonych zadań; 

• Komunikatywność, umiejętność pracy zespołowej z osobami o różnych 
kompetencjach; 

• Umiejętność pracy pod presją czasu ; 

• Dobra znajomość języka angielskiego; 

• Wykształcenie w dziedzinie metod ilościowych, socjologii, psychologii lub 
pokrewnych; 

 

Oferujemy: 

• Zatrudnienie w formie umowy o pracę; 

• Wynagrodzenie adekwatne do kompetencji i osiąganych wyników; 

• Abonament na opiekę medyczną; 

• Pracę w dynamicznie zmieniającym się i rozwijającym sektorze gospodarki; 

• Udział w ciekawych złożonych projektach badawczych; 

• Pracę w przyjaznej atmosferze; 

• Hybrydowy system pracy; 

 

 
Zgłoszenia proszę wysyłać na adres email joanna.glazewska@pexps.pl , biuro@pexps.pl . 

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów 
rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. 
U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez PEX PharmaSequence Sp. z 
o.o. z siedzibą w Warszawie." 
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