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Zapraszamy do zapoznania się z poniższą ofertą pracy: 
 

 
 

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!  
 

Szukamy kandydatów na stanowisko: 

PROJECT MANAGER 
 

Miejsce pracy: 

Warszawa 
 

 
Jeśli jesteś:  

• Project Managerem w agencji badań rynku 

• Z minimum 4 letnim doświadczeniem (od strony działu badawczego) w 
badaniach Customer Experience, satysfakcji, lojalności, NPS 

• Osobą o wysoko rozwiniętych umiejętnościach analizy danych oraz 
wyciągania wniosków; potrafisz dobrze zarządzać swoim czasem  
i cechuje Cię samodzielność; czujesz się odpowiedzialny za swoją pracę, a 
powierzone zadania wykonujesz terminowo 

• Zawansowanym użytkownikiem MS Excel oraz MS PowerPoint (masz 
umiejętność przygotowywania estetycznych prezentacji) 

• Nie jest Ci straszne ofertowanie, raportowanie, koordynacja badań, 
kontakt z klientem, budowa narzędzi 
 

JEŚLI CHCESZ  

• Samodzielnie realizować projekty badawcze (satysfakcji, lojalności, Voice of  
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Customer etc.) 

• Przygotowywać atrakcyjne wizualnie raporty (łącznie z pisaniem 
wniosków i rekomendacji) 

• Używać profesjonalnych narzędzi do badań transakcyjnych                                    
z raportowaniem bez użycia Power Point, w czasie rzeczywistym, z 
zamykaniem pętli  

• Nawiązywać oraz podtrzymywać relacje z klientami firmy 
 

Jesteś zainteresowany/zainteresowana? 
Prześlij swoje CV na adres: andrzej.anterszlak@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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