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LAURENS COSTER
Jesteśmy firmą z pogranicza marketingu i IT. Doskonale rozumiemy obie
te rzeczywistości dzięki czemu potrafimy zmieniać dane klientów w wiedzę
o nich i dostarczać im treści, którymi są naprawdę zainteresowani.
Dlatego też tworzymy, wdrażamy i prowadzimy programy lojalnościowe,
w których klient i jego upodobania zakupowe są w centrum zainteresowania.
Korzystamy z ciekawych technologii, jesteśmy jedynym w Polsce partnerem
Selligent oraz mamy status IBM Advanced Business Partner w zakresie
Enterprise Marketing Management.
Laurens Coster jest kilkunastoosobową agencją marketingową z biurami
w Warszawie i Wrocławiu Mamy dobry, zgrany zespół, nieustannie się
rozwijamy, co daje nam dużo frajdy.

ANALITYK DANYCH
Analityk danych to stanowisko wymagające od kandydata zarówno
samodzielności, jak i umiejętności pracy w zespole. Do głównych obowiązków
analityka danych należy zdobywanie wiedzy poprzez umiejętną analizę
wyciąganych danych.
Zakres obowiązków:
• przygotowywanie raportów, a w szczególności
• raportowanie wyników sprzedaży naszych klientów
• badanie skuteczności kampanii marketingowych
• drążenie danych - analizy koszykowe
• analizy demograficzne uczestników programów lojalnościowych
• tworzenie rekomendacji dla następnych kampanii
• wyciąganie wniosków na podstawie danych
• automatyzacja rozwiązań raportowych we współpracy z działem IT
Wymagania:
• bardzo dobra znajomość języka SQL
• znajomość pakietu biurowego z naciskiem na Microsoft Excel
• znajomość języków programowania do przetwarzania analitycznego
np. R lub Python
• znajomość zagadnień z zakresu zaawansowanej analizy danych
• język angielski przynajmniej na poziomie B2
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Mile widziane:
• doświadczanie z analityką opartą na hurtowniach danych
• doświadczenie w pracy w zwinnych metodykach
• umiejętność pracy z system kontroli wersji GIT
• doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
Oferujemy:
• atrakcyjne wynagrodzenie
• pakiet medyczny Luxmed
• pracę w młodym, zgranym zespole - z entuzjastami nowoczesnych rozwiązań
i technologii
• biurko w biurze na warszawskim Żoliborzu (Plac Inwalidów)
lub tuż przy wrocławskim Rynku (Św. Mikołaja) - to będzie Twój wybór!
• wyjazdy integracyjne (może zdążysz jeszcze na ten w Madrycie?)
• uczestniczenie w realizacji innowacyjnych projektów
• szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
• możliwość elastycznych godzin pracy
• możliwość rozwoju zawodowego i awansu
• realizację swoich pasji i pomysłów
• brak korporacyjnego klimatu
• kawę do oporu :)
Wymagane dokumenty:
• CV w języku polskim lub angielskim
• (opcjonalnie) List motywacyjny
Kontakt:
• CV prosimy wysyłać na adres: hr@laurenscoster.com
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