
 

 ul. Małej Łąki 9, 02-793 Warszawa 
tel. (22) 649 97 74, tel./fax (22) 649 97 75; sekretariat@ptbrio.pl; www.ptbrio.pl 

Ogłoszenie pochodzi ze strony www.ptbrio.pl 

 
PBS jest agencją świadczącą kompleksowe usługi badawcze i konsultingowe w zakresie 
badań rynkowych i społecznych. Działamy nieprzerwanie od 1990 lat. Realizujemy projekty 
dla największych marek i instytucji publicznych w Polsce.  

 

 
Aktualnie szukamy osoby, która obejmie stanowisko: 

Dyrektora/ki Działu Badań Marketingowych 
 

Miejsce pracy: 

Warszawa/Sopot 
 

 
 
Zakres obowiązków 
Tym się będziesz zajmować: 
 

• Rozwój strategii marketingowej PBS w obszarze badań marketingowych 

obejmujących badania ilościowe, jakościowe i tajemniczy klient 

• Zarządzanie i rozwój podległych pracowników (15-20 osób), wyznaczanie celów oraz 

priorytetów dla podległych zespołów oraz nadzór nad ich realizacją, motywowanie 

podległego zespołu 

• Współtworzenie oraz wdrażanie strategii i planów sprzedaży, współudział 

w tworzeniu polityki cenowej firmy  

• Inicjowanie i podejmowanie aktywności zmierzających do realizacji celów 

sprzedażowych i wizerunkowych 

• Pozyskiwanie nowych, strategicznych klientów budowanie długotrwałych  

relacji biznesowych z klientami 

• Tworzenie i zarządzanie budżetem podległego działu 

• Analizę i raportowanie skuteczności prowadzonych działań – rekomendowanie 

działań korygujących 

• Bieżący monitoring oraz analiza rynku i działań konkurencji 
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Nasze wymagania 
Spełniasz je, jeśli: 
 

• Posiadasz doświadczenie na podobnym stanowisku poparte konkretnymi sukcesami 

• Potrafisz stworzyć kompleksowy plan marketingowy efektywnie wspierający zarówno 

cele sprzedażowe, jak i wizerunkowe 

• Jesteś osobą kreatywną, proaktywnie poszukującą rozwiązań 

• Znasz bardzo dobrze rynek badań w Polsce 

• Zarządzanie i rozwijanie zespołu są Twoją silną stroną 

• Jesteś bardzo dobrym negocjatorem, budującym długofalowe relacje z klientami 

• Praca z liczbami, analiza i wyciąganie wniosków są Twoją mocną stroną 

• Potrafisz sprawnie posługiwać pakietem MS Office 

• Znasz język angielski w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację 

i przeprowadzanie prezentacji 

 
Co możemy Ci zaoferować: 
Poza atrakcyjnym systemem premiowym oferujemy: 
 

• Niekorporacyjną kulturę pracy 

• Swobodę w wyborze miejsca pracy 

• Możliwość wyboru formy współpracy 

• Pracę w agencji badawczej posiadającej już ponad 30-letnią historię 

• Możliwość rozwoju osobistego i zawodowego 

• Wsparcie zespołu, tworzącego kreatywne środowisko pracy 

• Aktywny i realny wpływ na strategie rozwoju firmy 

• Elastyczne godziny pracy/pracę zdalną/ w systemie hybrydowym 

• Współfinansowany pakiet medyczny, dodatkowe świadczenia socjalne, 

ubezpieczenie na życie itp. 

 
 

Aplikuj tutaj 
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