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Agencja Badań Rynku i Opinii SW RESEARCH to innowacyjny instytut badawczy specjalizujący się w 
badaniach online. Firma jest właścicielem jednego z największych paneli konsumenckich online w Polsce 
swpanel.pl, nowoczesnej platformy do projektowania badań online ankieteo.pl oraz pierwszego na 
polskim rynku oprogramowania do automatyzacji badań jakościowych i UX swquality.pl  
 
Agencja działa na polskim rynku od 11 lat, zarówno w obszarze badań ilościowych, jakościowych, 
oferując również rozwiązania z zakresu IT na potrzeby badań rynku.  
 
Do kluczowych klientów w portfolio agencji należy zaliczyć: domy mediowe, agencje PR, producentów 
FMCG, retail, instytucje finansowe, a także inne agencje badawcze. 

 
 

Szukamy kandydatów na stanowisko: 

Senior Researcher 
 

Miejsce pracy: 

Warszawa / zdalnie lub hybrydowo 
 

Twój zakres obowiązków: 
 

• Tworzenie narzędzi badawczych (kwestionariuszy i scenariuszy wywiadów) 

• Programowanie ankiet CAWI 

• Moderacja wywiadów jakościowych (IDI, FGI) 

• Koordynacja całego procesu badawczego  

• Analiza danych ilościowych lub/i jakościowych 

• Opracowywanie raportów z badań 

• Prezentowanie wyników badań przed Klientem 

• Kontakt z Klientem w trakcie procesu badawczego  
 
Oferujemy Ci: 

• Ciekawą, pełną wyzwań pracę w młodym zespole 

• Szybki rozwój w ramach obranej ścieżki kariery 

• Możliwość publikacji własnych analiz i raportów 

• Udział w konferencjach i szkoleniach z zakresu badań marketingowych 
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Proponujemy Ci wynagrodzenie w wysokości (netto): od 6500 PLN na podstawie umowy o pracę.  
 
Oczekujemy od Ciebie: 
 

• Wykształcenie – dyplom studiów bezpośrednio związanych z badaniami: socjologia lub 
psychologia 
 

• Umiejętności - wymagane: 

o Sprawność w tworzeniu narzędzi badawczych (kwestionariuszy i scenariuszy 

wywiadów) 

o Zarządzanie projektami badawczymi od A do Z  

o Obsługa SPSS na poziomie min. średniozaawansowanym 

o Obsługa MS Office (w szczególności Excel i Power Point) 

o Umiejętności prezentacyjne  

 

• Umiejętności – dodatkowe atuty: 

o Doświadczenie w pracy z innymi niż SPSS programami do analizy danych 

o Doświadczenie w organizacji pracy innych osób / kierowaniu zespołem  

o Doświadczenie w doborze odpowiedniej metodologii, ofertowaniu i wycenie 

projektów badawczych 

o Znajomość jęz. angielskiego na poziomie min. FCE lub B2 

o Obsługa programów do analizy danych jakościowych 

o Doświadczenie w pracy z platformami do badań online 

 

• Doświadczenie:  
o Minimum 3 lata doświadczenia jako badacz lub kierownik projektu w agencji 

badawczej lub w dziale badawczym po stronie Klienta 
o Minimum 2 lata doświadczenia w moderacji wywiadów jakościowych (IDI / FGI) 

 
 
Aplikuj wysyłając maila ze swoim CV i krótkim listem motywacyjnym na adres: 
rekrutacja@swresearch.pl 

 
Do aplikacji dołącz proszę klauzulę RODO: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SW Research sp. z o.o. dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o 
ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 
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