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Stratega CEE świadczy wyjątkowe usługi w zakresie gromadzenia danych z badań 
rynkowych, rekrutacji i zarządzania projektami w Polsce. Oferujemy kompleksowe usługi 
badań rynkowych w terenie w Polsce i Europie Wschodniej. 
Dostarczamy największym międzynarodowym firmom badawczym usługi rekrutacyjne i 
dostęp do paneli online w Polsce. Przeprowadzamy badania w kategorii opieki zdrowotnej, 
konsumenckiej oraz B2B. Specjalizujemy się we wspieraniu klientów międzynarodowych. 

 
 

Szukamy kandydatów na stanowisko: 

Quant Field Project Manager 
 

Miejsce pracy: 

Zdalnie/Łódź ul. Wólczańska 125 
 

Twój przyszły zakres obowiązków: 
 

• Realizacja bieżący zadań projektowych w zakresie fieldwork 
• Współpraca z krajowymi jak i zagranicznymi koordynatorami/ 

podwykonawcami terenowymi 
• Zdobywanie wycen, ustalania warunków realizacji projektów z krajowymi i 

zagranicznymi koordynatorami/podwykonawcami, przygotowywanie finalnych 
wycen projektów 

• Współpraca z Project Managerem i Field Director w zakresie realizacji 
terenowej projektów, ustalanie terminów, przygotowywanie materiałów dla 
terenu, dotrzymywanie terminów spływu badań, bieżące monitorowanie i 
raportowanie postępów realizacyjnych. 
 

 
Oferujemy Ci:  
 

• Samodzielną, pełną różnorodnych zadań pracę 
• Niezbędne narzędzia do pracy (laptop, telefon służbowy) 
• Stabilność zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej 

 
Proponujemy Ci umowę o pracę/zlecenie oraz B2B, wynagrodzenie od 4 000 zł do 
7 000 zł netto. 
 

http://www.ptbrio.pl/
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Oczekujemy od Ciebie: 

• Samodzielność i terminowość 
• Bardzo dobra organizacja pracy 
• Język angielski komunikatywny w mowie i piśmie 
• Doświadczenie na podobnym stanowisku w agencji badawczej minimum 

3 lata 
• Umiejętność Obsługi MS Office 
• Zdolność analitycznego myślenia, samodzielność, skrupulatność, 

sumienność, terminowość 
• Umiejętność porządkowania i realizowania wielu zadań o rożnym charakterze 
• Elastyczność i umiejętność dostosowywania się do dynamicznie działającego 

zespołu oraz wymagań naszych zagranicznych klientów 
• Dostępność w pełnym wymiarze godzin 
• Komunikatywność 
• Wysoki poziom zaangażowania i poczucia odpowiedzialności za wykonywane 

zadania 
 

Aplikuj poprzez: Aplikacje wraz z CV prosimy wysyłać na: info@stratega.pl,   
 
Aplikując o tę pracę wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 
przez firmę Stratega CEE Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wólczańskiej 125, 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem 
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 (RODO) 
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