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KARTA OFERTY PRACY 
 
 

P-09-20 
 
Miejsce pracy (miejscowość): Praca zdalna 
Nazwa stanowiska pracy: Broker Informacji Pierwotnych  
 

Okres zatrudnienia i rodzaj umowy (praca sezonowa, praca na czas określony, nieokreślony): 

Praca wykonywana od poniedziałku do piątku. Głównie w godz. 9-15. Nie pracujemy wieczorami 

ani w dni wolne. 

 
Oferta (opis stanowiska pracy, wysokość wynagrodzenia, warunki zatrudnienia): 
 

• Jesteśmy agencją wykonującą profesjonalne badania marketingowe. Instytut KERALLA 

RESEARCH zamawia regularnie dane od Brokerów Informacji Pierwotnych.  

• Konieczny: szybki laptop/komp., antywirus, stałe dobre! łącze Internetowe, słuchawki z 

mikrofonem.  

• Przyjmiemy do projektów lub - chętnie - na dłużej. 

• Oferujemy stawki wyższe niż rynek na podobnych stanowiskach, umowę, terminowe 

wynagrodzenie, ciekawe projekty, możliwość współpracy też przy innych zadaniach.   

Zadania (zakres czynności wykonywanych przez pracownika): 
 

• Praca polegająca na telefonicznym zbieraniu opinii i ocen od przedsiębiorców, 

managerów, specjalistów (w firmach).  

• Nie jest to sprzedaż, ani telemarketing.  

Wymagane kwalifikacje: 

 

• Jeśli masz w sobie ciekawość typową dla dziennikarza, socjologa czy po prostu lubisz 

słuchać ludzi, interesuje Cię, co mają do powiedzenia, a jednocześnie szanujesz, że 

dzielący się opiniami oferują Ci swój czas to obecnie szukamy właśnie takich osób. 

• Ważnym atutem będzie doświadczenie w rozmowach inicjowanych przez telefon (tylko 

takie jako Broker robisz). Jeśli nie boisz się prowadzić rozmów z osobami na wyższych 

stanowiskach, jesteś kulturalny/a i nie masz w planach przez kolejne miesiące 

sprzedawać, windykować, odbijać korpo kartę – zapraszamy. 

• Zwłaszcza, jeśli jesteś otwarty/a na gigabajty informacji z całkowicie nowych obszarów 

biznesu, technologii, różnych sfer gospodarki, a poznawanie wywołuje dreszcz emocji i 

napędza do działania – to z nami masz okazję zarobić, ale też rozwinąć swoje 

kompetencje zawodowe.  

http://www.biurokarier.pwsz.nysa.pl/
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KARTA OFERTY PRACY 
 

Kontakt:     

 

• Wejdź najpierw na naszą stronę internetową keralla.pl I luknij co robimy 

• Aplikuj jeśli na poważnie szukasz dodatkowego zajęcia i jeśli wpisujesz się wyjściowo ww. 

kryteria (hr@keralla.pl) 

• Cieszy nas każde podesłane CV (bo świadczy o chęci współpracy z nami) natomiast prosimy 

o zrozumienie i nie odbieranie do siebie. Po prostu, jak wiele innych firm, też kontaktujemy 

się tylko z częścią kandydatów. 

 

 

Keralla Research Instytut Badań i Rozwiązań B2B 

Aleja Kasztanowa 5, 53-125 Wrocław Polska 

E-mail: hr@keralla.pl www.keralla.pl   

Tel. 519088184 

 

Biuro Karier PWSZ w Nysie 

ul. Obrońców Tobruku 5 

Tel.77/409 08 72 
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