
Jsme mezinárodní společnost zaměřující se nejen na marketingový výzkum a nové 
technologie, ale i na trénink a konzultační činnost. Snažíme se být zvídaví, inovativní a 
neustále usilujeme o nejlepší možná řešení pro naše klienty. 

Zaměstnáváme mladé talenty a zkušené profesionály, kterým zabezpečujeme 
profesionální zázemí a možnost růstu v naší společnosti. Dáváme možnost každému 
jedinci vyniknout a zaměřit se na oblast, ve které se cítí nejlépe. 

Momentálně hledáme nového kolegu / kolegyni, jenž bude součástí našeho Mystery 
Shopping týmu v Praze, ve Slovanském domě. 

A co je vlastně Mystery Shopping? Mystery Shopping je výzkumná metoda, která nám 
pomáhá lépe pochopit zákaznickou zkušenost. Nejčastěji je tento výzkum prováděn 
například jako mystery návštěva, mystery call a další. 

Nový kolega či kolegyně se zapojí do projektové komunikace, a jako ostatní členové 
týmu, bude dbát na včasné a správné doručení všech mezinárodních MS projektů ke 
klientovi. 

Project Executive v týmu Mystery Shoppingu 

Jak bude vaše práce vypadat? 

• Budete koordinovat a projektově vést mezinárodní výzkumné projekty v oblasti 
Mystery Shoppingu od jejich začátku až po jejich konec; 

• zapojíte se do příprav nabídek, budete analyzovat a kontrolovat správnost a 
kvalitu sesbíraných dat a následně z nich vytvářet závěrečné zprávy pro klienty; 

• důležitým aspektem vaší práce bude pravidelná komunikace jak s klienty, tak i s 
interními týmy; 

• budete zodpovědní za bezproblémový chod projektů a dodržování termínů. 

Co bychom od Vás očekávali? 

• Vysokoškolské vzdělání, ideálně humanitního směru; 
• znalost anglického jazyka na úrovni C1 ; 
• uživatelskou znalost MS Office (primárně Excel a PowerPoint); 
• logické myšlení, strukturovanost, zaměření na detail a komunikační schopnosti; 
• pozitivní přístup k překonávání a řešení různých problémů; 
• předchozí zkušenost s marketingovým výzkumem či projektovým řízením je 

výhodou, ale ne podmínkou. 

Co Vám nabízíme? 

• Práci v největší výzkumné a technologické agentuře v ČR (tato pracovní pozice je 
vhodná také pro absolventy); 

• odpovídající finanční ohodnocení, zaměstnanecké benefity (příspěvek na 
stravování, Multisport karta, volno na Vánoce, home office, sick days, školení a 
kurzy, výuka anglického jazyka na pracovišti, teambuildingy, občerstvení na 
pracovišti, pracovní notebook a mobil, výhodné rodinné mobilní tarify, 
zvýhodněné partnerské nabídky atd.); 

• pracoviště v centru Prahy v moderně vybavených kancelářích Slovanského domu; 



• možnost osobního i profesního růstu a dlouhodobé spolupráce; 
• nástup možný ihned. 

 


