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Symetria to Digital Product Studio. Mamy ponad dwudziestoletnie doświadczenie w 

pracy z największymi klientami z całego świata. 

W Symetrii popieramy nasze słowa czynem – projektujemy w duchu Proven Product Design. 

Zależy nam na tym, żeby produkty i usługi, które rozwijamy, były dostępne i inkluzywne dla 

wszystkich. 

Wierzymy, że dobre produkty i usługi nie biorą się z niczego i trzeba je badać. Dlatego dbamy 

o to, by projektować zgodnie z zasadami dostępności i tak, by nie wykluczać żadnych 

użytkowników. Korzystamy też z wiedzy z zakresu kognitywistki i ekonomii behawioralnej. 

Zajmujemy się ideacją, testowaniem – czyli projektujemy, badamy i dowozimy 

projekty. Zaczęliśmy w 2001 roku – od tego czasu mieliśmy okazję pracować dla największych 

graczy na rynku – od fintechów, przez firmy ubezpieczeniowe, aż po linie lotnicze. Dumnie 

reprezentujemy też UXalliance – jako jedyny polski przedstawiciel współpracujemy z globalną 

siecią niezależnych firm zajmujących się UXem. 
 

 
Szukamy kandydatów na stanowisko: 

Badacz doświadczeń konsumentów 
 

 
Miejsce pracy: 

Poznań 
 

 
Twój przyszły zakres obowiązków:  
 

• Wspieranie klientów, którzy chcą jeszcze szybciej, pewniej i skuteczniej rozwijać swoje 
produkty i usługi. 

• Planowanie i realizacja badań (jakościowych i ilościowych), a jeśli nie masz 

doświadczenia – nauczymy Cię! 

• Analiza danych zastanych – desk research 

• Proponowanie rekomendacji na podstawie badań 

• Prowadzenie warsztatów, spotkań roboczych, szkoleń 
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Oferujemy Ci:  
 

• budżet na szkolenia i rozwój: 1500 zł rocznie 

• płatny urlop 20/26 dni w roku 

• możliwość uczestniczenia w międzynarodowych projektach 

• bezpłatny udział w szkoleniach i wydarzeniach organizowanych przez Symetrię  

(na przykład Certyfikat UX-PM, szkolenie UX Upgrade) 

• Multisport Plus lub ubezpieczenie medyczne 

• praca hybrydowa (min. raz w tygodniu w biurze w Poznaniu) lub stacjonarna 

• przejrzysta ścieżka kariery 

Proponujemy Ci wynagrodzenie w wysokości (netto): 8000-11000  
Na podstawie B2B 
 
 
Oczekujemy od Ciebie: 

• Posiadasz doświadczenie w ścisłej współpracy z biznesem w dużych firmach, 

korporacjach 

• Umiesz łączyć świat biznesu i potrzeb użytkowników 

• Płynnie komunikujesz się w języku angielskim 

• Masz „zajawkę” na nowe technologie, Product Discovery, UX, trendy 

  

Mile widziane: 

• Doświadczenie w pracy agencyjnej 

• Doświadczenie w UX 

 
Aplikuj poprzez: praca@symetria.pl 
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