Xella Polska Sp. z o.o. – międzynarodowa firma – pionier energooszczędnych rozwiązań w budownictwie,
producent markowych wyrobów: Ytong, Silka i Multipor. Priorytetami Xelli są: jakość produkcji oraz
popularyzacja energooszczędnego budownictwa. Xella prowadzi sprzedaż poprzez sieć dystrybucji na terenie
Polski oraz w krajach takich jak: Litwa, Łotwa, Ukraina oraz w obwodzie Kaliningradzkim. W grupie
zatrudnionych jest ponad 600 osób. Więcej informacji w serwisach: www.ytong-silka.pl, www.budowane.pl,
www.ZdrowaBudowa.pl, www.akademiamurowania.pl, www.ocieplenieodwewnatrz.pl.

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko:

Market Intelligence Analyst
(umowa na zastępstwo)
miejsce pracy – Warszawa
Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
• Pozyskiwanie informacji na temat rozwoju rynku zarówno ze źródeł wewnętrznych jak i
zewnętrznych
• Analiza rynku i działań konkurencji pod kątem rozwoju strategii marketingowych
• Identyfikacja zmian, trendów rynkowych na różnych płaszczyznach
• Przygotowywanie raportów dla Działu Sprzedaży na temat zmian zachodzących zarówno na
rynku ogólnopolskim jak i na rynkach lokalnych
• Prowadzenie badań rynkowych
Wymagania:
• Wykształcenie wyższe, mile widziane z obszaru marketingu
• Udokumentowanie doświadczenie w analizach rynku i prowadzeniu
badań rynkowych
• Umiejętność prezentacji złożonych danych w zrozumiały sposób
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
• Znajomość pakietu MS Office na zaawansowanym poziomie
• Komunikatywność, inicjatywa i zaangażowanie w pracę
• Doświadczenie w branży budowlanej będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:
•
•
•
•

Zatrudnienie w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na
rynku, lidera w swojej branży;
Możliwość realizacji własnych pomysłów i rozwoju zawodowego m.in.
poprzez udział w międzynarodowych projektach
Atrakcyjne wynagrodzenie oraz możliwość skorzystania z dodatkowych
benefitów (ubezpieczenia na życia, ubezpieczenia medycznego, karty
sportowej)
Pracę w przyjaznej atmosferze

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV z listem motywacyjnym na adres
mailowy: rekrutacja.xellapolska@xella.com z zaznaczeniem w temacie maila: „Market
Intelligence Analyst”.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Prosimy o zamieszczanie w dokumentach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy na potrzeby obecnego i przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie
z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych)”.

