
 
 

Nabór osób na stanowisko specjalisty ds. pozyskiwania danych 

w Dziale Zarządzania Wiedzą  

 

Data przyjmowania zgłoszeń: 20 lutego 2022 r. 

Data rozstrzygnięcia: 21 lutego 2022 r.  

Wymiar etatu: 1 etat 

Rodzaj umowy: umowa o pracę 

Miejsce pracy: telepraca 

Gotowość podjęcia pracy: od zaraz  

 

Opis stanowiska: 

• Research informacji niezbędnych do prowadzenia projektów w Fundacji,  

• Zbieranie danych oraz opracowywanie materiałów analitycznych i wniosków na 

podstawie analiz rynków, trendów, opracowań eksperckich, literatury, publicystyki 

branżowej oraz mediów społecznościowych (social listening), 

• Wyszukiwanie odpowiednich raportów (desk research), korzystanie z dostępnych badań 

i używanie narzędzi analitycznych,  

• Przygotowywanie prezentacji z przeprowadzanych analiz, 

• Wsparcie Działu Zarządzania Wiedzą w realizacji projektów, 

• bieżąca współpraca z innymi działami Fundacji oraz z Zarządem.  

 
 

Wymagamy: 

• Zaawansowanych umiejętność analizy danych, wyciągania wniosków, łączenia danych 

z różnych źródeł, 

• Znajomości technik i metod badań marketingowych oraz statystyki, 

• Doskonałej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie – poziom C1,  

• Zaawansowanej znajomości Power Pointa i Excela, 

• Sumienności i dokładności, 

• Umiejętności pracy samodzielnej oraz w zespole, 

• Umiejętności przygotowywania atrakcyjnych graficznie i merytorycznie prezentacji. 

 

Oferujemy:  

• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, 

• wynagrodzenie adekwatne do wymaganych umiejętności i stawianych celów,  



 
 

• ciekawą i pełną wyzwań pracę oraz niezbędne narzędzia, 

• dużą samodzielność oraz odpowiedzialność w realizacji zadań, 

• możliwość stałego podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 

• prywatną opiekę medyczną. 

• kartę Benefit System.  

 

 

Dokumenty aplikacyjne, tj. CV w języku polskim, prosimy przesłać w terminie  

do dnia 20 lutego 2022 roku, z podaniem nazwy stanowiska w tytule,  

pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@fppp.gov.pl 

 

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzenia jedynie na wybrane oferty pracy. 

 

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli: ”Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości z 

siedzibą w Radomiu przy ul. Tarnobrzeska 9, 26-613 Radom, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, 

innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS 0000784300, REGON: 383266132, NIP: 7962990469 w celu 

prowadzenia rekrutacji”  
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