Userneeds søger studerende til
Panelloyalitet
Hos Userneeds beskæftiger vi os med markedsanalyse, og vi har et stort panel
af mennesker fra Danmark, Sverige, Norge, Finland, Irland og Schweiz. Vores
panel har en enorm værdi for os, fordi vores panelmedlemmer bidrager til
vigtig viden inden for emner som sygdomme, politik, forbrug og meget andet.
Derfor bruger vi også meget tid på at opretholde loyaliteten hos vores
medlemmer.
Studerende med interesse for
kommunikation
I Panelloyalitet, hvor du vil blive tilknyttet
som studentermedhjælper, beskæftiger vi
os med at vedligeholde vores paneler og
sørger for, at vores panelmedlemmer
synes, det er interessant at være medlem
af panelet. I afdelingen tæller vi lige nu tre
fastansatte og 4 studerende, men grundet
den høje aktivitet i vores danske og irske
panel, har vi behov for endnu en
studerende.
Vi forestiller os, at du er en struktureret
person, og at din uddannelsesmæssige
baggrund er inden for kommunikation,
marketing, medievidenskab eller lignende.
Omgangstonen hos os er humoristisk og
engageret – og det forventer vi derfor
også, at du er. Du er faglig og social
ambitiøs, og du har som minimum 2 år
tilbage på dit studie.
Du vil blandt andet komme til at arbejde
med:
•
•
•
•
•

Besvarelse af henvendelser fra
panelmedlemmer.
Skriftlig kommunikation til forskellige
målgrupper.
Udarbejdelse af nyheder til
hjemmesiden og informationstekster til
spørgeskemaundersøgelser.
Administrative opgaver, fx håndtering af
præmievindere og bestilling af præmier.
Idéudvikling til kampagner og
loyalitetsskabende arrangementer.

Hvad forventer vi?
Hvis du søger jobbet hos os, forventer vi,
du er i gang med en relevant uddannelse,
hvor du klarer dig godt. Du skal endvidere
være initiativrig, engageret og selvstændig,
samt velbevandret i PowerPoint og Excel.
Det vil ligeledes være en fordel, hvis du er
idérig og har interesse for analyse- eller
konsulentbranchen. Endeligt er det vigtigt,
at du er god til at kommunikere og
samarbejde – og at du ikke er bange for at
tage en udfordring op.
Vi tilbyder udvikling og læring
Som studentermedhjælper i Userneeds vil
du få mulighed for at arbejde på tværs af
de forskellige afdelinger, og du vil få stor
indflydelse på dine arbejdsopgaver. Du vil
dertil lære nye programmer at kende og få
et indgående kendskab til
analysebranchen. Arbejdstiden er som
udgangspunkt en dag om ugen, men vil på
sigt blive 2-3 dage ugentligt, ligesom du vil
få muligheden for at blive tilknyttet som
student i vores Operations afdeling.
Det praktiske
•
•
•
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