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Instytut Badań Pollster jest spółką specjalizującą się w badaniach metodą CAWI oraz 
właściciel panelu ReaktorOpinii.pl. Należy do Grupy ZPR Media, dużej polskiej grupy 
mediowej. W 2019 roku najszybciej rosnący podmiot na polskim rynku badawczym, od lat 
w top10 firm pod względem liczby zrealizowanych wywiadów. 

 

Poszukujemy Badaczki/Badacza ilościowego 
 

Miejsce pracy: Praca zdalna z możliwością korzystania z biura (Warszawa, 
Praga - Południe) 

 
Czego oczekujemy? 

• Wiedzy o badaniach i umiejętności prowadzenia projektów badawczych 
(min. 3 letnie doświadczenie w badaniach) 

• Doświadczenia w zakresie kontaktów z klientami i poznawania ich 
potrzeb 

• Swobodnego posługiwania się MS Excel, MS PowerPoint oraz MS Word 
(konieczna umiejętność pracy z danymi, budowa 
narzędzi/kwestionariuszy oraz przygotowywania estetycznych 
prezentacji i ofert) 

• Wysoko rozwiniętych umiejętności analizy danych oraz wyciągania 
wniosków 

• Zarządzania swoim czasem, samodzielności, odpowiedzialności 
i terminowości 

• Umiejętności pracy zespołowej 

• Bardzo dobrych umiejętności komunikacyjnych 

• Wyższego wykształcenia 

• Dyspozycyjności 5 dni w tygodniu (cały etat) 

• Biegła znajomość angielskiego będzie dużym atutem 
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Co będzie należało do Twoich głównych obowiązków? 
• Przygotowywanie materiałów niezbędnych do realizacji projektu (w tym 

konstruowanie kwestionariuszy) 

• Dbałość o terminy realizacji oraz kompletność i poprawność danych 

• Analizowanie wyników z badań 

• Przygotowywanie raportów i prezentacji 

• Przygotowywanie ofert odpowiadających na potrzeby biznesowe 
klientów 

• Ścisła współpraca z Klientem 

• Prezentowanie wyników z badań 

• Koordynowanie prac związanych z realizacją projektów badawczych  
 

Co oferujemy za Twoją pracę? 
• Stabilne warunki zatrudnienia  

• Duże wsparcie ze strony zespołu i całej grupy mediowej, do której 
należymy 

• Pracę w pełnym wymiarze godzin 

• Przyjazną atmosferę i możliwość rozwoju 

• Możliwość wdrażania swoich pomysłów i nowych rozwiązań 

• Wpływ na funkcjonowanie całej firmy 

• Możliwość pracy dla różnych klientów i branż 
 

 

Aplikuj poprzez: wyślij swoje cv na adres e-mail: praca@pollster.pl 
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