PEPCO Poland Sp. z o.o.
Jesteśmy europejską siecią dyskontów, oferującą odzież dla całej
rodziny i produkty dla domu w najniższych cenach. W Polsce rozwijamy się
dynamicznie od ponad 15 lat. Nasz sukces osiągamy dzięki ludziom i ich
zaangażowaniu.
Szukamy kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. Insightów
Miejsce pracy:

Poznań (praca hybrydowa)
Twój przyszły zakres obowiązków:
• Samodzielne koordynowanie projektów badawczych ilościowych i jakościowych dla
Polski i Europy na potrzeby klientów wewnętrznych (m.in. działy: marketingu,
zakupów, planowania, VM)
• Współpraca z agencjami badawczymi w zakresie koordynacji projektów badawczych
• Analiza i interpretacja wyników badań marketingowych oraz analiz rynkowych
• Przygotowywanie raportów i analiz z rekomendacjami wg potrzeb klienta
wewnętrznego
• Prezentacja wyników badań i analiz dla klienta wewnętrznego (również w języku
angielskim)
• Analiza trendów rynkowych i konsumenckich

Oferujemy Ci:
• Stabilność zatrudnienia, umowę o pracę i korzystne warunki wynagradzania
• Dynamiczny rozwój, bogaty system szkoleń i możliwości wewnętrznych awansów
• Kulturę organizacyjną tworzącą przyjazną i inspirującą atmosferę pracy
• Pracę w międzynarodowym środowisku
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Oczekujemy od Ciebie
• Minimum 5 lat doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku (mile widziane
doświadczenie w retail’u) lub w agencji badawczej
• Wykształcenia wyższego (preferowane kierunki: socjologia, marketing, psychologia,
ekonomia)
• Praktycznej znajomości metodologii badań jakościowych i ilościowych
• Znajomości język angielski na poziomie minimum B2
• Znajomości narzędzi Microsoft Office na poziomie bardzo dobrym, szczególnie
Excela i Power Pointa
• Zdolności do analitycznego i koncepcyjnego myślenia, łączenia faktów, wyciągania
wniosków i formułowania rekomendacji
• Samodzielności w działaniu i dokładności oraz dobrej organizacji pracy
Aplikuj poprzez:
https://career2.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=3509&company=pepcopolan
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