Jesteśmy Mindshare – wielokrotnie nagradzanym domem mediowym realizującym kompleksowe
strategie marketingowe dla najbardziej liczących się firm na rynku. Jako część WPP mamy dostęp do
międzynarodowego know-how i doświadczenia, a pracując wspólnie z GroupM korzystamy z wiedzy
najlepszych specjalistów w branży i zwiększamy naszą przewagę konkurencyjną.
Dołącz do nasz jako:

Research Manager
Miejsce pracy: Warszawa

Twoim zadaniem będzie:
•
•
•
•
•
•

Odpowiedzialność za strategiczne wsparcie agencji z zakresu badań i analiz (Business
Planning)
Zarządzanie pracą i rozwojem 2-3 osobowego zespołu badaczy
Zarządzanie realizacją projektów w zakresie ilościowych badań marketingowych
Obsługa klienta/grupy klientów (zewnętrzny i wewnętrzny)
Pozyskiwanie nowych i utrzymanie obecnych klientów, korzystających z usług badawczoanalitycznych
Aktywny udział w tworzeniu i rozwoju oferty badawczo-analitycznej Mindshare

Zaaplikuj, jeśli posiadasz:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Co najmniej 5 lat doświadczenia w branży badan marketingowych
Co najmniej 1 rok doświadczenia w zarządzaniu pracą innych osób
Doświadczenie w budowaniu relacji i obsłudze klienta, w tym umiejętność prowadzenia
rozmowy z klientami na poziomie biznesowym
Umiejętność strategicznego planowania komunikacji
Umiejętność prezentacji i wystąpień publicznych oraz budowania skutecznej argumentacji
Doświadczenie w przygotowaniu analiz statystycznych – praktyczna znajomość
oprogramowania PS Imago / SPSS
Doświadczenie w samodzielnej realizacji ilościowych badań rynku, doświadczenie w
realizacji badań jakościowych będzie dodatkowym atutem
Bardzo dobra znajomość j. angielskiego – komunikatywność w mowie i piśmie,
przygotowywanie dokumentów w języku angielskim, prezentowanie w języku angielskim
Obsługa komputera: MS Office, w tym zaawansowana znajomośc PowerPoint i Excel
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Czego możesz się po nas spodziewać:
•
•
•
•
•
•

Panuje u nas atmosfera serdeczności i wsparcia – najpierw ludzie, potem procedury
Kwestionujemy status quo i nie boimy się zadawać pytań – szukamy rozwiązań
Szybko działamy i szybko się adaptujemy
Dzielimy się wiedzą – prowadzimy Poranne Pasmo Szkoleniowe a nasz globalny Intranet
żyje
Robimy razem nalewki i mamy kalendarz wspólnych imprez
W piątki pracujemy do 15.00

Oferujemy:
•
•
•
•
•

Elastyczne godziny pracy
Pracę w modelu hybrydowym
Pracę przy innowacyjnych projektach dla znanych marek
Miłą atmosferę pracy w młodym, kreatywnym zespole dla polskich i międzynarodowych
klientów
Opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i kartę Medicover Benefits po 3 miesiącach
współpracy

Sposób aplikowania przez formularz aplikacyjny:
https://app.jobvite.com/j?aj=oydolfwe&s=PTBRIO_manager

Wynagrodzenie: 12,500 PLN brutto- umowa o pracę/B2B
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