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Ipsos to globalna firma zatrudniająca prawie 20 000 pracowników w 87 krajach.  
W Ipsos naszą pasją są ludzie, rynki, marki i społeczeństwa. 
Dostarczamy informacji i analiz, dzięki którym łatwiej i szybciej można poruszać się 
w skomplikowanym świecie i które pomagają klientom w podejmowaniu dobrych 
decyzji. W Polsce, w #thebestplacetoworkever pracują najwspanialsi ludzie 
#thebestpeopleintheworld, którzy mają genialne pomysły, nie bojący się wyzwań, 
odważni i znający swoją wartość. 
Dołącz do nas, by dzielić z nami naszą pasję do innowacji!  
 
 

Szukamy kandydatów do pracy w Zespole Scripting na stanowisko: 

Skrypter/Skrypterka 
Miejsce pracy: 

Warszawa 
 
Zakres obowiązków:  
 

• Przygotowywanie skryptów – elektronicznych wersji ankiet – do realizacji projektów 
badawczych 

• Setup badań – podłączanie próby / skryptu oraz monitoring struktury realizowanej 
próby 

• Współpraca i wspieranie działów badawczych w zakresie realizowanych projektów 

Nasze wymagania: 

• Biegła znajomość pakietu MS Office 

• Podstawy programowania  

• Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym 
• Dodatkowym atutem będzie znajomość JavaScript, HTML, VBA a także 

doświadczenie w branży badań rynku i opinii. 

Oferujemy: 

• Zatrudnienie na umowę o pracę 

• Benefity pracownicze (opieka medyczna LuxMed, ubezpieczenie NNW i karta 
SODEXO Lunchpass) 

• Biuro w idealnej lokalizacji, a w nim miłą atmosferę 
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• Możliwość rozwoju zawodowego 

• Zdobycie doświadczenia w realizacji badań marketingowych, narzędziach oraz 
oprogramowaniu do ich realizacji 

• Dodatkowy dzień na wolontariat  

• Dzień urodzinowy 

• Employee Assistance Programm 
 

 

 
Osoby zainteresowane powyższą ofertą, proszone są o przesyłanie CV na 
adres: Michal.Halicki@ipsos.com , z dopiskiem: „Skrypty”. 
 

Uprzejmie prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:  

 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez Ipsos Sp. z o.o. 
oraz podmioty działające w ramach Grupy Kapitałowej Ipsos, w celach związanych z realizacją procesu rekrutacji na 
stanowiska w Ipsos Sp. z o.o. lub podmiotach z Grupy Kapitałowej Ipsos. Wyrażam zgodę na przetwarzane danych 
osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji przez IPSOS Sp. z o.o. lub podmiotach 
z Grupy Kapitałowej Ipsos”. 
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