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O nas: 

 
Dołącz do lidera badań online! 

Od ponad 10 lat specjalizujemy się w badaniach CAWI, 
sukcesywnie poszerzając grono ponad 500 Klientów z różnych 

branż. Posiadamy największy w Polsce panel konsumencki online, 
a wyniki naszych badań i raporty publikowane są regularnie w 

mediach ogólnopolskich i branżowych.  
 

Szukamy kandydatów na stanowisko: 

Starszy Badacz / Senior Research Executive 
 

Miejsce pracy: 

Warszawa 
 

Twój przyszły zakres obowiązków 
 

• Projektowanie narzędzi badawczych do badań ilościowych i jakościowych 

• Przeprowadzanie analiz i prezentacja wyników  

• Opracowywanie raportów z badań 

• Programowanie kwestionariuszy online  

• Przygotowywanie zbiorów danych w ustalonych formatach 

• Moderacja wywiadów jakościowych 

• Kontakt z Klientem podczas realizacji projektów 

• Samodzielna organizacja pracy 
 

 
Oferujemy Ci: 
 

• Ciekawą, pełną wyzwań pracę w młodym zespole 

• Szybki rozwój w ramach obranej ścieżki kariery  
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• Szkolenia z zakresu technik analizy danych  

• Udział w publikacjach z możliwością prezentowania własnych analiz i 
umieszczania komentarzy eksperckich 

 
Proponujemy Ci wynagrodzenie w wysokości (netto): od 5000 PLN 
Na podstawie umowy o pracę lub B2B 
 
Oczekujemy od Ciebie: 
 

• Minimum 2 lata doświadczenia jako badacz, analityk danych lub kierownik 
projektu w agencji badawczej lub w dziale badawczym po stronie Klienta lub 
w instytucie naukowym, np. na uczelni 

• Ukończenia kierunku związanego z badaniami rynku i opinii (np. socjologia, 
psychologia, marketing, metody ilościowe)  

• Obsługi SPSS co najmniej na poziomie średnio zaawansowanym 

• Umiejętności pisania raportów z badań w formie prezentacji Power Point 

• Dyspozycyjności 5 dni w tygodniu (cały etat) 
 
 
 
Aplikuj poprzez: Wyślij CV z oraz List motywacyjny na adres 
rekrutacja@swresearch.pl  
 
Pamiętaj proszę o klauzuli RODO: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) 
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