Growth from Knowledge!

GfK to lider w dostarczaniu kompleksowych danych sprzedażowych i analiz konsumenckich.
W naszej codziennej pracy ogromne doświadczenie w obszarze badań łączymy z innowacyjnymi
rozwiązaniami i rozwojem cyfrowych narzędzi. Dzięki temu należymy dziś do najbardziej zaawansowanych
technologicznie firm w sektorze. Wspólnie z grupą 8 tysięcy ekspertów, pracujących w GfK na całym świecie,
nieustannie przesuwamy granice „niemożliwego”, każdego dnia dostarczając klientom najwyższej jakości
dane. W ten sposób realnie wspieramy ich biznes i przyczyniamy się do wzmacniania całej gospodarki.
W GfK tworzymy naprawdę zgrany zespół i mamy nadzieję, że wkrótce staniesz się jego częścią! Dołącz do
nas i sam przekonaj się jak fascynujący może być świat, w którym dane spotykają się z technologią.

szukamy osoby na stanowisko

Senior Project Manager
Miejsce Pracy: Warszawa
Szukamy osób ciekawych świata, ludzi i trendów. Rozwijamy nasz dział badań ADHOC i badań ciągłych,
wprowadzamy nowe produkty.
Jeśli:
•
•
•
•
•
•
•

masz już sporo doświadczenia w badaniach marketingowych (min. 5 lat)
cenisz sobie różnorodność projektów badawczych w zakresie sektorów rynku oraz metodologii
dobrze znasz tradycyjne rozwiązania, ale chcesz się rozwijać dalej i poznawać nowe
umiesz i lubisz doradzać klientom proponując najlepsze dla nich rozwiązania, wymagające często
niestandardowego myślenia
lubisz liczby i potrafisz łatwo wyciągać z nich wnioski, łącząc je ze szeroką wiedzą o rynkach, których
dotyczą.
sprawnie posługujesz się angielskim, także w prezentacjach dla klientów
stosowałeś w swojej w praktyce analizy wielowymiarowe (warunek niekonieczny, ale bardzo mile
widziany)

Oferujemy Ci:
• jedyną w swoim rodzaju na rynku firm badawczych szansę na budowanie projektów w oparciu o
łączone dane deklaratywne i pasywne, dane z badań ad-hoc i unikalnych dla GfK paneli: sprzedaż
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•

•

produktów Tech & Durables, czy też zakupy FMCG, rozwiązania tworzone w oparciu o sztuczną
inteligencję,
na pewno skorzystasz z międzynarodowego charakteru GfK: prowadzimy regionalne i globalne
projekty z klientami ze wielu branż, regularnie współpracujemy z zespołami w innych krajach, dzięki
czemu mamy szanse na wymianę wiedzy i codzienny kontakt z językiem angielskim,
tworzymy nowe produkty, a zespół z Polski odgrywa w tym procesie istotną rolę.
Ty też możesz mieć w tym udział!

Dodatkowo:
• możliwość pracy w biurze lub w domu w elastycznych godzinach pracy
• biuro w sercu Powiśla, z dogodnym dojazdem z różnych stron Warszawy
• współpracę w doświadczonym, zgranym i przyjaznym zespole
• pracę w gronie ludzi, dla których wymiana wiedzy, wzajemna inspiracja i rozwój jest kluczową
wartością
• dostęp do platformy online obejmującej szkolenia językowe, programy komputerowe, rozwój
osobisty
• system wynagrodzeń w oparciu o umowę o pracę
• prywatną opiekę medyczną
• dostęp do karty Multisport na korzystnych warunkach
• dofinansowania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
• PPK dofinansowane przez pracodawcę
• ubezpieczenie grupowe
• a jak świat wróci do normy, to powrócą także ciekawe rozrywki integracyjne na żywo.

Jeśli spełniasz kryteria naszych wymagań i chciałbyś współuczestniczyć w rozwoju firmy GfK Polonia, prosimy o przesłanie
aplikacji z tytułem SPM na adres e-mail: katarzyna.jakaczynska@gfk.com oraz barbara.lewicka@gfk.com
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami. Wszystkim kandydatom zapewniamy dyskrecję.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez GfK Polonia sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ludna 2 w celu
rekrutacji realizowanych przez GfK Polonia teraz i w przyszłości. Podanie danych jest dobrowolne. Rozumiem, że ich brak
uniemożliwi wzięcie udziału w procesach rekrutacyjnych. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam prawo wycofania
zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem. Dane osobowe będą
przetwarzane do odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi
danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia, przetwarzania oraz do ich przenoszenia. Mam też prawo do wniesienia skargi do lokalnego Organu
Nadzoru.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących mi praw, prosimy o kontakt z
Inspektorem Danych GfK Polonia, dostępnym pod adresem iod.pl@gfk.com.
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