
 

Lublin, 08.11.2010 

 
OFERTA PRACY  -  TAJEMNICZY KLIENT - POLSKA 

nr ref. 4838171 
 

PRACODAWCA: Helion Research www.helionresearch.com 
pracodawca prowadzi działalność na terenie Belgii. 

Miejsce pracy: Polska 

Liczba miejsc pracy: 100 

Zakres obowiązków: Praca tajemniczego polega na ocenie usług oferowanych przez sklepy, 

restauracje, salony samochodowe, hotele itp. Jego zadaniem jest postępowanie 

zgodne z otrzymanym wcześniej scenariuszem badania, a następnie wypełnienie 

kwestionariusza oceny on-line we wskazanych przez firmę Helion Research 

ramach czasowych. Tajemniczy klient sam wybiera zadania, które jest w stanie 

wykonać. 

Liczba zleconych badań w miesiącu zaleŜy od poniŜszych czynników: 

- częstotliwość odwiedzanych sklepów, 

- jak duŜo projektów i badań jest dostępnych w okolicy, 

- liczba innych tajemniczych klientów / konkurentów w okolicy, 

- jakość wykonanych badań, 

- profil kandydata zgodny z profilem badania. 

Wymagania:  

 - znajomość języka Biegła znajomość języka polskiego, co najmniej dobra znajomość języka 

angielskiego w mowie i piśmie. 

 - wykształcenie Nie jest wymagane 

 - doświadczenie Nie jest wymagane 

 - inne  Ukończony 18 rok Ŝycia, spostrzegawczość , umiejętność pracy pod presją czasu, 

umiejętność efektywnej komunikacji oraz pisemnego formułowania myśli, dostęp 

do komputera, Internetu oraz telefonu.  

Warunki pracy:  

 - data rozpoczęcia  Do ustalenia z pracodawcą  

 - okres zatrudnienia Okres czasu w jakim badanie musi być wykonane –  ( 8, 12, 24 godzin od 

momentu wskazania miejsca  ) 

 - rodzaj umowy Umowa cywilno-prawna, osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie 

się z informacjami zawartymi na stronie internetowej firmy w zakładce: 

Terms & Conditions. 

 - czas pracy Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, w zaleŜności od potrzeb zleceniodawcy 

i moŜliwości kandydata. 

 - wynagrodzenie  10 – 40 euro brutto za przeprowadzone badanie ( 1 badanie zajmuje ok. 1-1,5 

godziny), dokładna stawka będzie podana przed jego wykonaniem i będzie 
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wymagała akceptacji wykonującego badanie. Wypłata raz w miesiącu zostanie 

dokonana przelewem bankowym lub w systemie PayPal. Tajemniczy klient  moŜe 

zostać  poproszony przez Helion o dokonanie zakupu, wówczas zasady zwrotu 

kosztów zostaną wcześniej określone.  

 - inne Pracodawca nie oferuje zakwaterowania, wyŜywienia i transportu.  Szczegółowe 

informacje nt. zasad i warunków podjęcia zatrudnienia są dostępne na stronie 

internetowej www.helionresearch.com . 

Rekrutacja: Osoby zainteresowane powyŜszą ofertą i spełniające wymagania pracodawcy 

proszone są o przesłanie CV przygotowanego w języku angielskim do osoby 

reprezentującej pracodawcę na adres e-mail: maben@helionresearch.com . 

Uprzejmie informujemy, Ŝe pracodawca skontaktuje się z wyłącznie z wybranymi 

kandydatami. 

 
Uwaga: 
 Urząd Pracy dokłada wszelkich starań, aby oferty pracy będące w zasobach urzędu, były rzetelne i wiarygodne. PoniewaŜ wszystkie oferty 
pracy pochodzą od osób trzecich Urząd Pracy zastrzega, Ŝe odpowiedzialność za ewentualne rozbieŜności pomiędzy warunkami pracy zaprezentowanymi 
w niniejszej ofercie a warunkami zaproponowanymi przez potencjalnego pracodawcę ponosi pracodawca. 
 Stosunek pracy z pracodawcą zagranicznym będzie zawarty w ramach prawa obowiązującego w kraju zatrudnienia. Oznacza to, Ŝe wszelkie 
roszczenie z tytułu nie wywiązywania się pracodawcy z warunków zawartych w umowie o pracę, dochodzić moŜna wyłącznie w sądzie pracy w kraju 
zatrudnienia. W sytuacjach losowych pomoc polskich placówek konsularnych ogranicza się do ewentualnego udzielenia doraźnej pomocy (np. kredytu na 
zakup biletu powrotnego do Polski ). 

Publiczne słuŜby zatrudnienia (EURES) informują, Ŝe będą zbierać, przetwarzać i przekazywać potencjalnym pracodawcom zgodnie z 
przepisami  dotyczącymi ochrony danych osobowych wszystkie dane osobowe dostarczone przez osoby poszukujące pracy. 

 

OFERTA WAśNA DO ODWOŁANIA 
  

Więcej ofert pracy za granicą: 
www.ec.europa.eu/eures                                                 www.eures.wup.lublin.pl  


