Publicis Media jest obok Publicis Communications, Publicis Sapient oraz Publicis Healtcare, jednym z czterech
globalnych centrów kompetencyjnych tworzących holding reklamowy Publicis Groupe. W ramach Publicis Media w
Polsce działaja agencje marketingowe: Starcom, Zenith, Mediavest, Blue 449, Performics oraz LiquidThread.
Publicis Media zatrudnia na polskim rynku ponad 550 ekspertów w takich obszarach jak strategia komunikacji,
planowanie i zakup mediów, performance marketing, analityka i badania, technologia i zarządzanie danymi, content
marketing oraz business transformation. Publicis Media jest jedną z dwóch największych pod względem obrotów
grup agencji w Polsce (ranking RECMA).

Data Science Assistant
Miejsce pracy: Warszawa

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za wparcie zespołu Data Science w projektach z
obszaru modelowania ekonometrycznego, w tym:
Wsparcie w tworzeniu modeli ekonometrycznych dla klientów wewnętrznych i zewnętrznych
Wsparcie w opracowywaniu wyników analiz
Udział w tworzeniu bazy wiedzy i opracowań case’ów
Udział w pracach rozwojowych na rzecz działu
Współpracę w ramach rozwoju narzędzi automatyzujących i usprawniających proces obróbki danych
i modelowania
Wymagania:
Student 4-5 roku lub absolwent kierunków: ekonometria, statystyka, metody ilościowe
Świetna znajomość ekonometrii i wielowymiarowych analiz statystycznych, data miningu
Doświadczenie w pracy w agencji/dziale analityczno-badawczym będzie dodatkowym atutem
Znajomość programów ekonometryczno-statystycznych
Biegła znajomość programu Excel (VBA mile widziany)
Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację
Wysokie umiejętności analityczne
Otwartość i chęć rozwoju
Oferujemy:
Pracę w swobodnej atmosferze wśród młodych, pozytywnych ludzi
Uczestnictwo w zaawansowanych projektach analitycznych, także dla klientów zagranicznych
Pakiet szkoleń merytorycznych
Stabilne zatrudnienie oraz pakiet benefitów pozapłacowych
Pyszną kawę, świeże owoce i liczne wyzwania intelektualne

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV w języku polskim na adres:
rekrutacja@publicismedia.com wpisując w tytule Data Science Assistant.

Ważne aby w aplikacji znalazła się klauzula:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych/załączonych
dokumentach dla potrzeb realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez: ZenithOptimedia Group
Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 42, 02-672 Warszawa oraz Starcom sp. z o.o. i SMG Poland
sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 44A, 02-672 Warszawa, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997
r. o ochronie danych osobowych.
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Zapraszamy!

