
 

SPECIALIST(K)A STATISTICKÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT  

KDO JSME? 

Výzkumná agentura ResSOLUTION Group (www.ressolution.cz) je inovativní česká 
výzkumná agentura s bohatými zkušenostmi v oblasti průzkumu trhu. V její nabídce 
naleznete marketingové a mediální výzkumy, z nichž řada má mezinárodní přesah. 
Zpracovává různorodá výzkumná šetření pro významné instituce, mezi něž patří 
například univerzity, bankovní a obchodní společnosti, televize, mediální domy, 
ministerstva i jiné státní instituce a podobně. ResSOLUTION Group je také výhradním 
dodavatelem společnosti Nielsen Admosphere. 

KOHO HLEDÁME? 
Náš tým chceme rozšířit o nového kolegu/kolegyni na pozici specialist(k)y statistického 
zpracování dat. Nebojíš se čísel, ale naopak tě baví? Rozumíš statistice a máš analytické 
myšlení? Zajímá tě výzkum? Tak to jsi tu správně. A dobrá zpráva: na tuto pozici 
nepožadujeme praxi! 
 

CO TI URČITĚ NESMÍ CHYBĚT? 

• Dokončené středoškolské vzdělání s maturitou, ale nepohrdneme ani 
vysokoškolským titulem ☺ 

• Pracovitost, přemýšlivost a iniciativní přístup k práci 
• Kladný vztah k číslům a analytické myšlení 
• Výborná znalost práce s Excelem 
• Aktivní znalost SPSS výhodou 

Náš tým funguje na principech férovosti a pečlivosti a každodenní úkoly plníme ve 
stanovených termínech. Zapadneš k nám? 

CO U NÁS BUDEŠ DĚLAT? 

Hlavní náplní práce je zpracování dat z našich výzkumů, jak napovídá název pozice. To 
znamená formálně připravovat dotazníky a po uzavření výzkumu zpracovávat odpovědi 
do „srozumitelné“ formy (tabulky, prezentace…) podle požadavků klientů. 

CO TI ZA TO NABÍZÍME? 

• Budeš pracovat na zajímavých výzkumech pro široké portfolio klientů od 
retailových prodejců, přes bankovní instituce až po kulturní oblast veřejného 
sektoru. 

• Zaškolíme tě a seznámíme s tím, jak to v oboru chodí. 
• Poskytneme ti zázemí v inovativní české agentuře disponující internetovým 

panelem respondentů (Český národní panel). 



 

• Najdeš u nás přátelský rodinný kolektiv, který spolu rád tráví čas i mimo pracovní 

dobu. 

• Benefity v podobě multisportovní karty, zajištění lékařské péče, zdravotního 
volna/sick days, pracovního mobilu a příspěvku na stravování. 

• Krásný výhled na Žižkovskou věž nebo sochu Jana Žižky na Vítkově přímo z oken. 
• Máme vlastní terasu, kde zahradničíme a v létě grilujeme, snažíme se být 

ekologicky odpovědní a najdeš u nás i knihobudku ☺ 

Pokud tě nabídka zaujala, zašli nám své aktuální CV na e-mail mail info@ressolution.cz. 
Těšíme se, že se s tebou poznáme! 
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