PMR (www.pmrmarketexperts.com) to firma badawczo-analityczna specjalizująca się w ilościowych
badaniach business-to-business, estymowaniu wartości rynków oraz prognozowaniu gospodarczym.
Stosujemy metodologię łączącą metody ilościowe oraz analizę źródeł wtórnych i modelowanie
ekonometryczne. Wydajemy cykliczne raporty branżowe oraz prowadzimy badania rynku.
Specjalizujemy się w rynkach handlu detalicznego, farmaceutyczno-medycznym, budowlanym oraz
ICT w Europie Środkowo-Wschodniej. PMR istnieje od 1995 r., aktualnie zatrudnia ok. 80
specjalistów. Siedziba firmy mieści się w Krakowie; w 2022 r. planujemy otwarcie biura w Poznaniu.

Aktualnie szukamy osoby, która obejmie stanowisko:

Starszy Badacz Rynku/Senior Research Specialist
Miejsce pracy:

Poznań/Kraków
Kogo szukamy?
Poszukujemy specjalistów w dziedzinie ilościowych badań ankietowych do naszych biur w Krakowie i
Poznaniu.

•

Zakres obowiązków:
Prowadzenie ilościowych projektów badawczych od początku do końca.

•

Dobór prób badawczych.

•

Budowa kwestionariuszy CATI / CAWI / CAPI.

•

Analiza danych z użyciem SPSS.

•

Opracowywanie raportów z badań.

•

Prezentacja wyników badań dla klientów.

•

Kontakt z klientem zewnętrznym oraz wewnętrznym.

•

Kierowanie zespołami projektowymi realizującymi badania rynku.

•

Rozwój metodologii stosowanej przez firmę.

•

Bycie mentorem dla pracowników młodszych stażem.
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•

Wymagania:
Minimum 10 lat doświadczenia w realizacji ilościowych badań rynku.

•

Dobra znajomość SPSS.

•

Znajomość technik statystycznej analizy danych z badań ankietowych.

•

Gotowość do pracy stacjonarnej w wymiarze min. kilku dni w tygodniu w naszych biurach w
Krakowie lub w Poznaniu (minimum 3 dni).

•

Wykształcenie związane z badaniami rynku (socjologia, marketing, psychologia, ekonomia
itp.).

•

Mile widziane:
Znajomość metodologii badań jakościowych i doświadczenie w takich badaniach.

•

Doświadczenie w badaniach business-to-business.

•

Dobra znajomość języka angielskiego i /lub innych języków.

•

Zapewniamy:
Fajny, zgrany, multidyscyplinarny zespół.

•

Możliwość pracy dla dużych międzynarodowych klientów.

•

Elastyczne godziny pracy.

•

Benefity w postaci prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenia na życie, karty Multisport,
spotkań integracyjnych.

Aplikuj poprzez:
(wyślij CV w pdf na adres e-mail: careers@pmrcorporate.com oraz info@pmrcorporate.com)
Prosimy o dopisanie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych: tekst jednolity z dnia 29.06.2014 r., Dz.U. z 2014 r.,
poz. 1182 ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania
danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
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