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PKO Bank Polski 
 
PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Spółka wypracowuje solidne 
wyniki i systematycznie zwiększa skalę działania. Jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla klientów 
wszystkich segmentów, osiąga najwyższe udziały m.in. w rynku depozytów  
i kredytów. PKO Bank Polski pełni ważną rolę w systemie społeczno-gospodarczym kraju. Pozostanie 
gwarantem stabilności finansowej milionów Polaków oraz jednym z motorów napędowych krajowej 
gospodarki. 
 
Bank kontynuuje cyfrową transformację, doskonali standardy zdalnego świadczenia usług finansowych, 
wspiera technologicznie kanały sprzedażowe, cyfryzuje i automatyzuje procesy biznesowe. Dzięki rozwojowi 
narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, jest najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Zakres  
i skala realizowanych projektów dają duże możliwości rozwoju kompetencji przyszłości, co korzystnie wpływa 
na postrzeganie PKO Banku Polskiego jako atrakcyjnego i technologicznie zaawansowanego pracodawcy. 
 
Jako aktywny uczestnik cyfrowej zmiany PKO Bank Polski tworzy przyjazne środowisko pracy, buduje kulturę 
współpracy oraz umożliwia pracownikom ciągłe doskonalenie się. Bank szeroko wykorzystuje swój potencjał i 
zasoby do tego, aby zapewnić pracownikom przyjazne i twórcze środowisko pracy.  
 
 

Szukamy kandydatów na stanowisko: 
 

BADACZ JAKOŚCIOWY - STARSZY SPECJALISTA DS. BADAŃ 
Miejsce pracy: 

Warszawa 
 

Na co dzień w naszym zespole: 

• prowadzisz badania jakościowe: wywiady pogłębione z klientami (zewnętrznymi i wewnętrznymi), 
grupami badawczymi (początkowo zdalnie, docelowo w modelu mieszanym) w segmencie klientów 
korporacyjnych, 
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• przygotowujesz kwestionariusze ankiet ilościowych, 

• prowadzisz warsztaty z pracownikami i klientami, w szczególności w ramach podejścia Service 
Design/Design Thinking, 

• na bazie zebranych danych przygotowujesz raporty z badań (ilościowych i jakościowych), 
opracowujesz Mapy Doświadczeń (Customer Journeys) obecne i projektowane, 

• współpracujesz z jednostkami odpowiedzialnymi za tworzenie produktów i procesów (pracujących 
zarówno w modelu agile jak i waterfall) w ramach realizacji inicjatyw niwelujących zdiagnozowane 
„punkty bólu" klientów (dostarczanie informacji o opiniach klientów, analizowanie wypowiedzi 
klientów z ankiet/badań ilościowych, diagnozowanie problemów  
i potrzeb klientów). 

 
 
Oferujemy Ci: 
 

• Umowę o pracę - bo bezpieczeństwo zatrudnienia dla każdego, z nas jest superważne. 
• Zdrową równowagę między pracą a życiem osobistym - bo nie samą pracą człowiek żyje. 

• Pełny pakiet benefitów: od kultury, sportu i wypoczynku, po korzystny fundusz emerytalny, bo Ty 
wiesz najlepiej, na czym Ci zależy. 

• Prywatną opiekę zdrowotną na terenie całej Polski - bo zdrowie jest najważniejsze. 

 

Proponujemy Ci wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę. 
 
To stanowisko może być Twoje, jeśli:  

• masz kilka lat doświadczenia w prowadzeniu badań, szczególnie jakościowych, 

• masz doświadczenie w prowadzeniu warsztatów, pracy z grupą, 

• potrafisz patrzeć z perspektywy klienta i przekazywać tę perspektywę innym, być adwokatem głosu 
klienta w organizacji, 

• diagnozowane problemy są dla Ciebie inspiracją do szukania rozwiązań, 

• cechuje Cię dobra organizacja pracy i samodzielność, 

• znasz MS Excel i lubisz analizować dane, 

• potrafisz efektywnie pracować z MS PowerPoint, 

• posiadasz wiedzę z metodologii Design Thinking (mile widziane), 

• znasz produkty bankowe lub chętnie podejmiesz naukę w tym zakresie. 

 
Aplikuj poprzez:  
 
https://bit.ly/3F6ll4t 
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