Badacz/ka UX
Wykorzystaj swoje zdolności badawcze do zmieniania na lepsze
polskiej edukacji.
Co robimy?

Twoje zadania:

Prowadzimy najpopularniejszą olimpiadę
dla uczniów i uczennic szkół średnich
w Polsce. Młodzi, przy naszym wsparciu,
realizują własne projekty społeczne,
rozwijając kompetencje przyszłości.

-

Współpracujemy z największymi, m.in.
z Google, ING Bankiem Śląskim, Allegro,
Grupą Pracuj.

-

Zostaliśmy wyróżnieni ponad 20
nagrodami: Efﬁe Awards, Forbes 30 Under
30 Europe, MIT Technology Review
Innovator of the Year Poland.
Razem zmieniamy edukację!

-

-

-

dostarczenie wyników badań
będących podstawą do stworzenia
nowych projektów edukacyjnych,
wypracowywanie najlepszej
metodologii badawczej zbierającej
potrzeby grupy docelowej,
prowadzenie działań badawczych
np. wywiady, ankiety, panele, fokusy,
projektowanie procesów badawczych
i przeprowadzanie badań
jakościowych,
przeprowadzanie wywiadów
wewnętrznych i zewnętrznych,
przygotowywanie briefów dla
zespołu produktowego,
prowadzenie wewnętrznych
warsztatów w organizacji,
wyciąganie wniosków z badań,
feedbackowanie.

Szukamy osoby, która:
-

ma minimum 3 lata doświadczenia w prowadzeniu dużych projektów badawczych komercyjnych lub dla NGO
albo ma kompetencje w tym zakresie,
zna pracę w metodologii Design Thinking w praktyce lub jest gotowa do rozwoju w tym obszarze,
ma doświadczenie w tworzeniu i przeprowadzaniu wywiadów,
jest otwarta i nastawiona na współpracę,
jest samodzielna i ma duże poczucie odpowiedzialności za swoją pracę,
jest zaangażowana, wykazuje inicjatywę, ma łatwość formułowania kreatywnych pytań,
potraﬁ pracować w uporządkowany sposób i ma umiejętność syntezy,
ma doświadczenie w prowadzeniu warsztatów.

Oferujemy:
-

niecodzienną atmosferę pracy, zgraną drużynę pasjonatów zarażających energią,
wynagrodzenie w przedziale 4-5 tys netto + koszty prowadzenia działalności (opłaty ZUS, PIT, VAT
i księgowość),
zatrudnienie w oparciu o kontrakt B2B (możliwa również umowa o pracę),
2 dni pracy w każdym miesiącu poświęcone na własny rozwój,
możliwość pracy w nowoczesnych projektach z wykorzystaniem narzędzi IT,
elastyczne godziny pracy w modelu hybrydowym (zdalnie i w biurze w Warszawie),
partnerskie podejście - powiedz nam co potrzebujesz wiedzieć, a my chętnie odpowiemy.

Brzmi jak coś dla Ciebie? Aplikuj TUTAJ.

