As a leader in marketing and media information, Nielsen is one of the most trusted sources
of business intelligence for the world's top brands. The work we do makes a significant
difference to how businesses and brands perform in markets around the world. At Nielsen
we all share a commitment to our core values of being simple, open and integrated in how
we work — with each other, our partners, and our clients.
We are looking for experienced and passionate people to join our teams in Warsaw.
Specjalista ds. Przetwarzania Danych – niepełny wymiar godzin!
SIMPLY PUT: jako Specjalista ds. Przetwarzania Danych będziesz odpowiedzialny za
kodowanie produktów i kontrolę danych, dostarczanie wysokiej jakości charakterystyk
produktowych zgodnie z wymaganiami Klientów.
CHALLENGES THAT AWAIT YOU:
● Kodowanie i walidacja danych wsadowych – wprowadzanie do systemu cech
charakterystycznych produktów z branży FMCG;
● Dokonywanie zmian i aktualizacja baz danych;
● Analiza oraz identyfikacja luk i obszarów wymagających poprawy w obszarze
kodowania danych oraz dbanie o zachowanie ciągłości procesów i narzędzi;
● Praca w ramach międzynarodowego zespołu i w porozumieniu z zespołem danego
kraju;
● Działanie w wielokulturowym środowisku wirtualnym, przy współpracy ze wszystkimi
interesariuszami i stronami procesu.
YOUR PROFILE:










W trakcie ostatniego roku studiów licencjackich bądź magisterskich;
Gotowość do pracy w niepełnym wymiarze (20-25 godzin) między 17: 00 a 22:00;
Doświadczenie w środowisku operacyjnym będzie atutem;
Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
Znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel)
Dobra organizacja pracy, zdolność do pracy pod presją czasu;
Umiejętność budowania relacji, zarówno pomiędzy krajami, jak i różnymi zespołami;
Umiejętność pracy w zespole, dostarczenie wyników poprzez pracę w zespole;
Dobra komunikacja, koordynacja i umiejętność rozwiązywania problemów;

YOUR OPPORTUNITY TO GROW:




Pracę w młodym, dynamicznym zespole w oparciu o umowę zlecenie;
Pakiet szkoleń wdrożeniowych z zakresu procesu, systemów i procedur;
Nowoczesne biuro w atrakcyjnej lokalizacji – Metro Dworzec Gdański!

Aplikuj wysyłając CV na dominika.szymanska@nielsen.com

