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Ipsos to globalna firma zatrudniająca prawie 20 000 wprawnych badaczy 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.  
Dołącz do nas, by dzielić z nami naszą pasję do innowacji!  
 

Zespół badań ilościowych Ipsos Polska  
POSZUKUJE: 

BADACZA RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 
 (Market Research Project Manager) 

 

Miejsce pracy: 

 Warszawa  
 
Jeśli:  

• za Tobą studia socjologiczne, psychologiczne lub ekonomiczne 
• masz co najmniej 3 lata doświadczenia w badaniach marketingowych i apetyt na więcej 

(warunek konieczny) 
• chcesz poznać najnowsze trendy i metody w badaniach rynku 
• chcesz się rozwijać, pracując nad różnorodnymi problemami badawczymi dla inspirujących 

klientów z wielu branż 
• znasz dobrze angielski i chcesz realizować międzynarodowe projekty dla największych 

globalnych firm 
I JEŚLI SZUKASZ PRACY: 

• w fajnym, zgranym zespole, w którym wszyscy mają poczucie humoru i niebanalne 
zainteresowania  

• w której organizujesz swój czas tak, jak chcesz: czasem wcześniej, czasem później, w biurze 
lub zdalnie 

• stabilnego zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę 
 

Jesteś zainteresowany/zainteresowana? 
Prześlij swoje CV na adres: mateusz.glowacki@ipsos.com 
 

  
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 aktualnego procesu rekrutacji oraz przyszłych 
rekrutacji na stanowiska w Ipsos Sp. z o.o. lub podmiotach z Grupy Kapitałowej Ipsos (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o 
ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz 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)). 
Oferty nie zawierające podpisanej klauzuli nie będą rozpatrywane.  
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami. 
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