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NielsenIQ to globalny lider w zakresie pomiarów i analizy danych dla branży FMCG 

i handlu detalicznego i zaufane źródło informacji o zrachowaniach i preferencjach 

konsumentów.   

Zespół Customer Insights w NielsenIQ zajmuje się projektowaniem i realizacją 

badań konsumenckich i shopperowych, wspierając Klientów w ważnych decyzjach 

biznesowych. Pracujemy dla dużych, rozpoznawalnych marek zarówno w Polsce, 

jak i zagranicą oraz w ramach projektów międzynarodowych. 

 
 

Szukamy kandydatów na stanowisko: 

Senior Research Executive (Starszy Badacz Ilościowy) 
 

Miejsce pracy: 

Warszawa 
 

Twój przyszły zakres obowiązków:  
 

• Budowanie relacji z klientami, rozwój sprzedaży u dotychczasowych i 

nowych klientów, analiza potrzeb klientów, ofertowanie dedykowanych 

rozwiązań 

• Przygotowywanie ofert badawczych odpowiadających na potrzeby klientów  

• Prowadzenie kompleksowych projektów badawczych we współpracy z 

zespołami operacyjnymi i analitycznymi oraz innymi członkami zespołu 

• Współpraca z innymi działami przy przygotowywaniu narzędzi 
badawczych lub raportów 

• Tworzenie planu analiz  

• Prowadzenie prezentacji dla klientów 

 
 

 
Oferujemy Ci : 
 

http://www.ptbrio.pl/
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• Możliwość rozwoju w ramach grup eksperckich w zakresie różnych 
produktów, metodologii, narzędzi analitycznych 

• Rozwijanie swoich kompetencji w zakresie metodologii, analiz w „Consumer 
Insights Academy” 

• Współpraca z innowacyjnymi i zaawansowanymi technologicznie 
produktami badawczymi 

• Możliwość uczestniczenia w projektach rozwojowych wielu produktów (AR, 
Immersive Reality, Digital Solutions) 

• Praca z największymi klientami z branży FMCG 

• Międzynarodowe środowisko pracy w świetnej atmosferze przy lokalnych i 
globalnych projektach  

• Pracę w fantastycznym Zespole :) 
 
 
 
Wymagania : 
 

• 5+ lat doświadczenia w badaniach rynku lub analityce biznesowej i obsłudze 
klienta 

• Umiejętności sprzedażowe  

• Dobra znajomość metodologii badań ilościowych 

• Znajomość metodologii badań jakościowych będzie dodatkowym atutem 

• Preferowane doświadczenie w pracy z klientami z branży FMCG i/lub Retail 

• Wiedza i doświadczenie w zakresie badań shopperowych będzie 
dodatkowym atutem 

• Doskonałe umiejętności komunikacji werbalnej i pisemnej, umiejętność 
zarządzania klientem 

• Umiejętność zrozumienia biznesu, perspektywy strategicznej i ciekawość w 
zakresie dynamiki rynku, trendów 

• Dobre umiejętności organizacyjne 

• Płynna znajomość języka angielskiego 
 

 
Jeśli czujesz, że to praca dla Ciebie – aplikuj poprzez link : https://smrtr.io/8PVt_ 
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