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Instytut powołany został przez Natalię Hatalską, jedną z najbardziej wpływowych i uznanych 
ekspertów w dziedzinie analizy, prognozowania i badania trendów w relacjach na styku rynek-
marka-technologia-konsument. 
 
Cenimy sobie otwartość, zaangażowanie, energię, determinację, „umiejętność łączenia 
kropek” oraz szerokie spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość. 
 

Szukamy kandydatów na stanowisko: 

Badacza/-ki 
 

Miejsce pracy: 

Gdańsk 
 

 
Twój przyszły zakres obowiązków:  
 
Osoby, która razem z nami będzie tworzyła dział badań infuture.institute oraz która potrafi: 
 

• koordynować kilka projektów jednocześnie, 

• dobrze zarządzać czasem i organizować swoją pracę, 

• prezentować wyniki swojej pracy w szerszym gronie. 

Umiejętność prowadzenia warsztatów jest dodatkowym atutem. Chcemy, aby osoba, która 

dołączy do zespołu, pracowała w naszym biurze w Gdańsku. 

http://www.ptbrio.pl/
http://www.ptbrio.pl/
https://infuture.institute/natalia-hatalska
https://infuture.institute/natalia-hatalska
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Oferujemy Ci:  
 

• pracę w różnorodnych projektach badawczo-rozwojowych (każdy nowy projekt to inna branża, 

rynek, wyzwanie badawcze), 

• prowadzenie projektów badawczych dla największych firm i instytucji na świecie, 

• udział w projektach wykorzystujących autorskie metody badawcze, 

• udział w projektach, które odpowiadają na najistotniejsze wyzwania współczesnego świata, 

• możliwość poszerzania swoich umiejętności, rozwój, ciągłe zdobywanie nowej wiedzy i 

samodzielność, 

• inspirujące i rozwijające środowisko pracy, 

• dołączenie do najlepszego teamu badawczego ever :-). 

Proponujemy Ci wynagrodzenie w wysokości (netto): Brak danych 
 
Na podstawie: umowa o pracę 
 
 
Oczekujemy od Ciebie: 
 
Zależy nam na osobie, która: 

 

• jest doświadczonym badaczem z kompetencjami głównie ilościowymi, choć zakładamy, że 

doświadczony badacz sprawnie porusza się we wszystkich badaniach – i ilościowych, i 

jakościowych 🙂 . Znajomość metodyki badań z obszaru foresightu jest atutem, ale nie jest 

koniecznie wymagana. 

• posiada doświadczenie pracy w agencjach badawczych, 

• posiada doświadczenie w obszarze planowania procesów strategicznych (będzie to 

dodatkowym atutem), 

http://www.ptbrio.pl/
http://www.ptbrio.pl/
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• posiada ukończone studia takich kierunków, jak socjologia, psychologia bądź inne nauki 

społeczne, 

• doskonale zna język angielski, 

• biegle posługuje się programem MS Excel 

 
 
Aplikuj poprzez:  
 

Prześlij nam swoją aplikację – CV oraz kilka słów o sobie, swoim doświadczeniu i o tym, co 

uznasz za ważne – do 30 czerwca 2021 roku na adres: rekrutacja@infuture.institute. Jeśli masz 

pytania lub wątpliwości, napisz na ten sam adres. 

Pamiętaj, aby aplikacja zawierała klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 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).” 
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