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Grupa NEUCA to jedna z największych firm medycznych, rozwijająca się w kilku 
kluczowych obszarach rynku zdrowia. Daje to naszym pracownikom możliwość tworzenia 
innowacyjnych rozwiązań, poprawiających jakość życia pacjentów. 
 

>>>>>  https://kariera.neuca.pl/ <<<<< 
 
 

Szukamy kandydatów na stanowisko: 

Młodszy Kierownik Badań Rynkowych 
 

Miejsce pracy: 

Toruń 
 

Chcielibyśmy zaprosić do współpracy osobę, która będzie:  

• wspierała obszar biznesowy w zakresie zarządzania portfelem badań i analiz (w tym 
rekomendacje, ustalanie priorytetów, przedstawianie wniosków z zakończonych 
działań, planowanie nowych działań), 

• diagnozowała, jaka wiedza o rynku i potrzebach klientów jest wymagana na 
poziomie całego obszaru biznesowego (nowe produkty, usługi, szanse, potencjał), 

• koordynowała proces badawczy w jednym z obszarów biznesowych GK Neuca, 
• inicjowała i wdrażała działania doskonalące, które są następstwem wyników badań i 

analiz, 
• pełniła rolę doradcy w zakresie badań, analiz oraz innych sposobów pozyskiwania 

wiedzy o klientach, 
• rozwijała swoją wiedzę biznesową w zakresie dotyczącym portfela badań. 

Oferujemy Ci: 

• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, 
• elastyczne godziny pracy, 
• możliwość pracy zdalnej – 2 dni w tygodniu, 
• szanse na rozwój i pogłębianie kompetencji, 
• brak monotonii i dynamikę pracy, 
• udział w różnorodnych projektach, 
• zatrudnienie w firmie działającej na wielu obszarach rynku ochrony zdrowia, 

posiadającej certyfikat Great Place To Work, 
• pakiet benefitów pozapłacowych. 
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Zależy nam na kandydacie, który: 

• umie prowadzić badania rynku i korzystać z innych źródeł danych, 
• zna szerokie portfolio metod i technik badawczych oraz potrafi optymalnie je 

wykorzystać, 
• samodzielnie koordynuje złożone projekty, 
• posiada dużą świadomość biznesową, 
• wie w jaki sposób prowadzić spotkania biznesowe, 
• ma analityczne podejście do postawionych przed nim zadań, 
• wie, jak korzystać z narzędzi SPSS oraz MS Excel i MS PowerPoint, 
• potrafi asertywnie komunikować się w rozbudowanym otoczeniu biznesowym. 

 

Aplikuj poprzez: https://bit.ly/3am9xMM 
 

 

http://www.ptbrio.pl/
http://www.ptbrio.pl/
https://bit.ly/3am9xMM

