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Jesteśmy ekspertami rynku, którzy od 25 lat dostarczają ekspertyzy i rekomendacje dla firm 
z rynków Europy Środkowo-Wschodniej, Wspólnoty Niepodległych Państw i Europy 
Południowo-Wschodniej, umożliwiając im realizację strategicznych celów. Równocześnie 
tworzymy wielokulturową organizację, w której cenimy odmienność każdego pracownika. 

 
 

Aktualnie szukamy osoby, która obejmie stanowisko: 

Specjalista/ka ds. badań rynku 
 

Miejsce pracy: 
Polska (praca zdalna) 

 
 
Jako Specjalista/ka ds. badań rynku będziesz odpowiedzialny/a za samodzielne 
prowadzenie badań ilościowych lub jakościowych rynku. 

 

Zapraszamy do kontaktu, jeśli: 

• posiadasz umiejętności analityczne (umiejętność formułowania wniosków 
i rekomendacji na podstawie przeprowadzonych analiz), 

• posiadasz wykształcenie wyższe (preferowane kierunki studiów: marketing 
i zarządzanie, socjologia, ekonomia, psychologia lub matematyka), 

• posiadasz minimum 3-letnie doświadczenie w firmie zajmującej się badaniami rynku, 

• znasz techniki i zagadnienia związane z przeprowadzaniem badań rynku 
(np. CATI, FGI, IDI, desk research, ankiety, omnibus), 

• jesteś osobą komunikatywną, kreatywną, wychodzącą z inicjatywą, 

• w swoich działaniach wykazujesz się dużą samodzielnością oraz świetnie 
organizujesz własną pracę, 

• lubisz pracować w zespole. 
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Zapewnimy Ci: 

• udział w ciekawych i rozwojowych projektach, 

• młody, zgrany i wielokulturowy zespół, 

• elastyczne godziny pracy, 

• możliwość pracy zdalnej, 

• kulturę organizacyjną opartą na szacunku i zaufaniu, 

• biuro w atrakcyjnej lokalizacji przy ulicy Królewskiej, 

• benefity: prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, Multisport, spotkania 
integracyjne, elastyczny czas pracy, firmowa biblioteka, świętowanie urodzin 

 

Aplikuj poprzez: 
(wyślij CV w pdf na adres e-mail: careers@pmrcorporate.com oraz 

info@pmrcorporate.com) 

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla procesu rekrutacji (zgodnie 
z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych: tekst jednolity z dnia 
29.06.2014 r., Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am 
poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści 
swoich danych i ich poprawiania. 
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