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MASMI Poland to agencja badań konsumenckich full service, świadcząca także usługi wsparcia realizacyjnego 
projektów badawczych. 

Jesteśmy częścią MASMI Research Group. W Polsce działamy od ponad 15 lat. Obecnie nasz zespół liczy 7 osób. 
Nasze projekty realizujemy w kraju i za granicą (ponad 20 rynków w 2022) dla Klientów pochodzących z 3 

kontynentów. 
Case study naszych badań prezentowaliśmy na krajowych (PTBRiO) i światowych (ESOMAR) konferencjach. 

Ostatnio, na Kongresie ESOMAR w Toronto (09/2022). 
 

Szukamy kandydatów na stanowisko: 

Project Manager / Senior Project Manager (quant) 

 
Miejsce pracy: 

Praca zdalna z możliwością pracy hybrydowej gdziekolwiek w naszej strefie czasowej (+/- 1 godzina) 
 

Twój przyszły zakres obowiązków:  

• Zarządzanie procesami badawczymi i relacjami z Klientami 

• Opracowanie koncepcji badań i przygotowywanie ofert badawczych 

• Tworzenie narzędzi badawczych 

• Analiza danych, raportowanie i prezentacja wyników badań w duchu data-driven storytelling 

• Przekuwanie insightów w rekomendacje działań 
 
Oferujemy Ci: 

• Pracę w zgranym, dynamicznym zespole łączącym doświadczenie z młodością 

• Pracę w międzynarodowym środowisku przy zróżnicowanych projektach dla interesujących Klientów 

• Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i językowych 

• Prywatną opiekę zdrowotną 

• Atrakcje dla pracowników (w 2022 lataliśmy awionetką nad Warszawą i 4 dni bawiliśmy się w Barcelonie) 

• Elastyczny model organizacji pracy 

• Stabilną pracę na lata  
Proponujemy Ci wynagrodzenie w wysokości (netto): 5000 – 8000.  
Uważasz, że zasługujesz na więcej? W MASMI cenimy ambitne i pewne siebie osoby. Przekonaj nas do 
siebie! 
Forma umowy wedle Twych preferencji. 
Oczekujemy od Ciebie: 

• 3 / 5 lat doświadczenia w badaniach ilościowych 

• Znajomości języka angielskiego 

• Samodzielności w realizacji projektów badawczych 

• Dobrej organizacji pracy, umiejętności realizowania wielu zadań na raz, zdolności analitycznego myślenia 

• Znajomość programów SPSS lub JMP będzie dużym plusem 
 

Aby dołączyć do nas wyślij CV do: Anety aneta.kowalczuk@masmi.com lub Piotra piotr.idzik@masmi.com  
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