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Atena Research & Consulting Sp. z o.o. 
 
 

Atena Research & Consulting to agencja badawczo-strategiczna, zajmująca się 
jakościowymi i ilościowymi badaniami rynku oraz budowaniem strategii. Od blisko 
20 lat stale rozwijamy i zdobywamy nową wiedzę oraz kompetencje. Tajemnic nie 
mają przed nami żadne branże. Realizujemy złożone projekty badawcze i 
badawczo-strategiczne dla klientów polskich i zagranicznych.  

Nasza praca, to wysokie kompetencje, nowoczesne metody badań, ale też ogromna 
pasja do tego co robimy i świetna atmosfera pracy. Dlatego zapraszamy Cię do 
naszego Zespołu. 

 

Szukamy kandydatów na stanowisko: 
 

Samodzielny badacz ilościowo-

jakościowy 
 
 

Miejsce pracy: 

Warszawa, Wola  
 

Twój przyszły zakres obowiązków: 

• Samodzielne prowadzenie projektów badawczych – badań rynku, badań 

marketingowych  

• Analizowanie danych ilościowych, przygotowanie raportów i prezentowanie 

wyników badań 

• Bezpośrednia współpraca z klientami 

• Realizacja projektów polskich i międzynarodowych – niezbędna swobodna 

komunikacja w języku angielskim 
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• Współprowadzenie projektów badawczo-strategicznych wraz z doświadczonymi 

strategami 

• Odpowiedzialność za powierzone zadania 

• Łączenie umiejętności ilościowych/analitycznych oraz jakościowych będzie 

dodatkowym atutem 

 
Oferujemy Ci:  

• Rozwój w prężnie rozwijającej się agencji badawczo-strategicznej 

• Współpracę z doświadczonymi badaczami i strategami 

• Ambitne projekty z różnych branż 

• Odkrywanie pasji w tym co robisz - brak nudy i monotonii w pracy 

• Świetny, wspierający zespół dzielący się swoim doświadczeniem 

• Wynagrodzenie stałe + dodatkowe wynagrodzenie prowizyjne uzależnione od 

zakresu wykonywanych zadań  

 
Oczekujemy od Ciebie: 

• Samodzielnego prowadzenia projektów badawczych – badań rynku, badań 

marketingowych  

• Analizowania danych ilościowych, przygotowania raportów i prezentowania wyników 

badań 

• Bezpośredniej współpracy z klientami 

• Realizacji projektów polskich i międzynarodowych – niezbędna swobodna 

komunikacja w języku angielskim 

• Współprowadzenia projektów badawczo-strategicznych wraz z doświadczonymi 

strategami 

• Odpowiedzialności za powierzone zadania 

• Łączenia umiejętności ilościowych/analitycznych oraz jakościowych będzie 

dodatkowym atutem 

 
 
Zainteresowała Cię nasza oferta? Wyślij swoje CV oraz napisz kilka słów od siebie 
- dlaczego właśnie z Nami chcesz pracować, na adres: 
gosia.kolczyk@atenaresearch.pl  
 
Pamiętaj o zawarciu w swoich dokumentach aplikacyjnych klauzuli dotyczącej wyrażenia zgody na 
przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. 
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