
Fundacja Stocznia poszukuje

specjalisty/ki ds. badań

O zespole badań i doradztwa Fundacji Stocznia:

Od ponad 13 lat prowadzimy badania diagnostyczne i ewaluacyjne oraz
badania wpływu. Oferujemy wsparcie w tworzeniu i planowaniu
programów społecznych, w pomiarze ich rezultatów i opowiadaniu o tych
rezultatach. Szkolimy, prowadzimy warsztaty i procesy strategiczne.

Szukamy osoby, która dołączy do zespołu badań i doradztwa Fundacji
Stocznia i której zadaniem będzie:

● przygotowywanie ofert projektów badawczych i ewaluacyjnych
zawierających komponenty ilościowe i jakościowe;

● przygotowywanie narzędzi do badań ilościowych i jakościowych;
● realizacja badań lub ich części (moderowanie wywiadów

indywidualnych, grupowych, prowadzenie warsztatów, realizacja lub
współpraca przy realizacji badań ilościowych);

● koordynacja realizacji badań oraz pracy badaczy;
● analiza danych z badań jakościowych i ilościowych;
● przygotowywanie raportów i prezentacji podsumowujących wyniki

badania;
● kontakt z klientem / zleceniodawcą w sprawach merytorycznych

związanych z badaniem;
● publiczne prezentowanie wyników badań (np. przed zleceniodawcą,

na konferencji itp.);
● prowadzenie warsztatów doradztwa strategicznego

z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi (np.: drzewo problemów,
model/matryca logiczna);

● prowadzenie szkoleń z zakresu badań społecznych, ewaluacji i
planowania strategicznego.
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Szukamy osoby, która:

● ma wykształcenie wyższe (mile widziani będą absolwenci
i absolwentki kierunków społecznych);

● ma co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu badań
społecznych;

● czuje się pewnie w realizacji badań ilościowych i/lub jakościowych,
ma podstawową wiedzę zarówno o jednych, jak i o drugich;

● opanowała obsługę oprogramowania biurowego (zwłaszcza
programów MS Word, MS Excel i MS Power Point);

● jest samodzielna, rzetelna i staranna w działaniu;
● umie planować, dobrze organizuje swoją pracę, jest terminowa;
● potrafi pracować w zespole;
● umie myśleć analitycznie, jest spostrzegawcza;
● sprawnie posługuje się językiem polskim i potrafi dobrze pisać

raporty i publikacje oparte na wynikach badań;
● co najmniej dobrze zna język angielski.

Dodatkowym atutem będą:

● znajomość oprogramowania do statystycznej analizy danych
(np. SPSS/PASW lub R);

● znajomość oprogramowania do analizy danych jakościowych
(np. MAXQDA);

● doświadczenie w pracy trenerskiej i moderatorskiej;
● doświadczenie w planowaniu i realizacji projektów społecznych;
● doświadczenie w projektowaniu usług (service design);
● doświadczenie w badaniach user experience;
● inne języki obce (w tym ukraiński).

Oferujemy:

● zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1 etatu;
● wynagrodzenie miesięczne w przeliczeniu na jeden etat ok.

5800–6250 zł brutto w zależności od posiadanego doświadczenia
i kompetencji osoby, którą zatrudnimy;
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● pracę w modelu hybrydowym (ok. 2 dni w tygodniu w biurze Stoczni
na Starym Mieście w Warszawie lub/i w przestrzeni pracy Marzycieli i
Rzemieślników przy ul. Brackiej w Warszawie);

● pracę w ciekawym zespole przy różnorodnych tematycznie
projektach badawczych i doradczych;

● możliwość rozwoju zawodowego;
● świetną atmosferę w pracy.

Sposób rekrutacji:

I etap: Osoby zainteresowane współpracą z Fundacją Stocznia prosimy
o przesłanie swojego CV, jednego raportu/artykułu/fragmentu publikacji
własnego autorstwa oraz odpowiedzi na trzy pytania:

● Dlaczego chciał(a)byś u nas pracować?
● Jakie są Twoje mocne strony?
● Z którego realizowanego przez Ciebie projektu badawczego jesteś

najbardziej zadowolony/a i dlaczego?
na adres praca@stocznia.org.pl do 16 stycznia 2023 roku.
W tytule wiadomości prosimy napisać: „rekrutacja do zespołu badań i
doradztwa”.

II etap: Z wybranymi kandydat(k)ami skontaktujemy się do 20 stycznia
2023 roku i prześlemy krótkie zadania do wykonania.

III etap: Z osobami wybranymi po II etapie przeprowadzimy rozmowy
rekrutacyjne.

Uwaga:
Odpowiedzi dotyczących wyników rekrutacji udzielimy wszystkim
osobom, które wyślą do nas swoje zgłoszenia. Prosimy więc o cierpliwość i
niekontaktowanie się z nami poza opisanym powyżej trybem.

Informacje dodatkowe:
Planujemy, że osoba zatrudniona w wyniku niniejszej rekrutacji podejmie
pracę w Fundacji Stocznia w lutym 2023 roku.
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Informacja dot. danych osobowych

Informujemy, że Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane stanowisko na
podstawie zgody, której udzielił/a nam Pan/i, przesyłając swoje zgłoszenie
aplikacyjne. Administratorem Pana/i danych osobowych przesłanych w
procesie rekrutacji będzie Fundacja Stocznia z siedzibą przy pl.
Zamkowym 10 w Warszawie. W przypadku niewybrania Pana/i na
wskazane w ogłoszeniu stanowisko, Pana/i dane osobowe zostaną
usunięte w ciągu 30 dni po zakończeniu procesu rekrutacji. Przysługuje
Panu/i prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia,
przenoszenia oraz ograniczenia przetwarzania. Jeśli uzna Pan/i, że dane
przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje Panu/i prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pana/i
dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom, nie będą też
podlegały profilowaniu.
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