
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Chcielibyśmy zaprosić Was do współpracy przy projekcie badawczo-rozwojowym firmy 

Rentier Analytics Sp. z.o.o. Nasza firma zajmuje się tworzeniem innowacyjnych rozwiązań 

dla rynku nieruchomości. Naszym pierwszym produktem jest platforma Rentier.io - narzędzie 

dla biur nieruchomości, doradców kredytowych i inwestorów w nieruchomości na wynajem, 

które automatyzuje wyszukiwanie i analizę nieruchomości na wynajem (użytkownik analizuje 

oferty nieruchomości na sprzedaż pod kątem potencjalnego kupna) oraz ułatwia 

podejmowanie decyzji w zakresie wyboru rentownej nieruchomości. Użytkownik może ustalić 

kryteria inwestycyjne takie jak lokalizacja, rodzaj nieruchomości, powierzchnia, liczba 

pokoi, cena, cena za metr, oczekiwane przychody z najmu, minimalne ROI lub ROE - na tej 

podstawie Rentier.io monitoruje popularne portale ogłoszeniowe i informuje użytkownika 

kiedy pojawi się oferta spełniająca jego kryteria. Ponadto użytkownik może samodzielnie 

dodawać oferty i analizować je na platformie, sprawdzając m.in., ile jest w stanie zarobić na 

wybranej nieruchomości, jaka będzie średnioroczna stopa zwrotu z wybranej nieruchomości 

w oparciu o indywidualne założenia (np. horyzont czasowy inwestycji, zakup za gotówkę vs. 

kredyt, oprocentowanie kredytu, różnego rodzaju koszty i prowizje itp.) oraz ma możliwość 

łatwego porównania różnych potencjalnych inwestycji między sobą. 

Obecnie przymierzamy się do projektu utworzenia produktu opartego na modelu 

zautomatyzowanej wyceny nieruchomości w modelu porównawczym i dochodowym. W 

związku z tym poszukujemy kandydata na stanowisko Kierownik Prac B+R realizowanego  

w obszarze analityki danych w zakresie rynku nieruchomości. Projekt będzie dofinansowany 

z NCBiR.  

 

Lokalizacja: Biuro badań i rozwoju będzie zlokalizowane w Białymstoku. 

Długość projektu: 18 miesięcy lub dłużej. 

Oczekiwany wymiar zaangażowania: praca na pełen etat. 

Opis stanowiska: Kierownik Prac Badawczo-Rozwojowych 

 

 

 

 

WYBIERZ MIESZKANIE NA KTÓRYM  
ZAROBISZ NAJWIĘCEJ 

  Rentier.io 



 

Wymagane doświadczenie/znajomość w zakresie: 

 

* analiz rynku nieruchomości,   

* matematyki i statystyki, 

* tworzenia modeli ekonometrycznych i statystycznych (najlepiej bezpośrednio w zakresie    

   wycen nieruchomości),  

* kierowania projektem analitycznym (prowadzenia samodzielnej pracy i nadawanie   

   odpowiednich priorytetów, delegowanie prac) 

* baz danych i „data munging (Mash Until No Good)”,  

* uczenia się maszynowego i sztucznej inteligencji,  

* języków programowania (w szczególności R, Python). 

Rolą w projekcie będzie rozpoczęcie i prowadzenie prac związanych z analizą zbiorów 

danych, poszukiwaniem i analizą istniejących modeli w zakresie wycen nieruchomości oraz 

opracowywaniem nowych rozwiązań (modeli i algorytmów) dopasowanych do potrzeb rynku 

nieruchomości. 

 

 

             Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swoich CV na adres: 

                       emilia.romanowska@rentier.io lub  anton.bubiel@rentier.io.  
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