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RESEARCH SPECIALIST/ MARKET ANALYST 

Nabízíme příležitost pro studenty VŠ, ideálně se zaměřením na zahraniční obchod, na pozici 
RESEARCH SPECIALIST/ MARKET ANALYST. Hledáme samostatného, zodpovědného a 
kreativního kandidáta, který umí efektivně vyhledávat a pracovat s daty.  

 

Budete spolupracovat s nejvyšším vedením společnosti a budete mít u nás na starosti 
například: 

 přípravu a realizaci projektů v oblasti průzkumu trhu, obchodu, aktivní průzkum trhu, 
 práci s daty a podklady pro další projekty firmy, 
 přípravu vstupních dat pro další business, 
 mapování a analýzu market share, 
 podporu obchodních činností, 
 průzkum akvizičního potenciálu, 
 spolupráci na lokálních i globálních projektech, 
 přípravu dotazníkových šetření dle potřeby, 
 podporu při tvorbě nabídek, analýzy ukazatelů trendů v odvětvích či zemích, 
 marketingovou segmentaci obchodních kontaktů, 
 práci excelem (DB, kontingenční tabulky apod.) a dalšími nástroji, 
 ad-hoc úkoly vyplývající z potřeb nejen obchodního týmu, 
 spolupráci s kolegy v týmu oblasti research a marketingu, 
 tvorbu reportů, statistik, prezentací (např. reporty zabývající se vývojem na relevantním 

trhu, aktuálním děním, novými trendy apod.). 

Jaké znalosti a dovednosti byste měl/a mít: 

 student/ka VŠ – ekonomický směr se zaměřením na zahraniční obchod, 
 pokročilou znalost MS Office (výborná znalost MS Excel), znalost dalších SW pro 

výzkumy trhu vítáme,  
 pokročilou znalost anglického jazyka, znalost českého jazyka na úrovni rodilého  

mluvčího (součástí práce je psaní reportů v AJ a ČJ), 
 dobré komunikační schopnosti, cit pro práci s textem, dobré stylistické schopnosti, 
 ochotu učit se novým věcem, 
 nadšení pro práci s daty, 
 schopnost pracovat samostatně i ve spolupráci s týmem, 
 kreativitu, smysl pro detail, týmovost, zodpovědnost,  
 časovou flexibilitu.  

Co vám můžeme nabídnout: 

 práci na částečný úvazek – ca 2 dny v týdnu se zohledněním Vašich časových možností, 
 výkon práce Milevsko nebo Praha – možnost částečné práce z domova, 
 zázemí renomované společnosti, 

 

 

 

Místo pracoviště: Milevsko / Praha  
Nástup: dle dohody 
Bližší informace získáte: 
Ing. Hana Klukáčková, tel. 737 23 2705, hana.klukackova@zvvz.cz 
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