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J. S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o. (www.hamilton.com.pl) 

jest największą w Polsce firmą świadczącą niezależne usługi w zakresie badań, ekspertyz 
jakościowych i szkoleń, dysponującą siecią laboratoriów analitycznych. 

Aktualnie do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko: 

Koordynator Projektu 
Miejsce pracy: Gdynia lub inna lokalizacja (praca zdalna) 

  
Zakres obowiązków: 

• samodzielne prowadzenie projektów badawczych dla klientów polskich i zagranicznych 
• opracowanie założeń i metodologii projektów, wycena, wsparcie przy tworzeniu ofert 
• planowanie, organizowanie oraz koordynowanie projektów 
• tworzenie narzędzi badawczych niezbędnych do przeprowadzenia badań 
• przygotowywanie raportów z wnioskami oraz rekomendacjami 
• współpraca z firmami zajmującymi się koordynacją prac w terenie 
• współpraca z agencjami zewnętrznymi w zakresie realizacji projektów 
• rozwój badań marketingowych w J.S. Hamilton Poland 
• dbanie o jakość i terminowość realizowanych projektów 

  
Od kandydatów oczekujemy: 

• wykształcenie wyższe w zakresie, socjologii, zarządzania i marketingu, ekonomii lub 
pokrewnych 

• minimum 3 lata doświadczenia pracy w agencji badawczej 
• znajomość języka angielskiego na poziomie swobodnej rozmowy biznesowej 
• znajomość technik, metodologii badawczych zarówno jakościowych jak i ilościowych 
• doświadczenie w koordynowaniu i/lub zarządzaniu projektami 
• umiejętność analizy i syntezy danych oraz wyciągania wniosków 
• znajomość programów MS Office (szczególnie Excel oraz Power Point)  
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Oferujemy:  

• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę z wypłatą na czas 
• dużą samodzielność w działaniu i możliwość rozwoju zawodowego 
• ubezpieczenie na życie 
• opiekę medyczną w Medicover 
• dofinansowanie do kart sportowych 
• benefity w ramach ZFŚS 
• szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne 

 

Osoby zainteresowane proszę o kontakt na adres hr@jsh.com.pl  
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