Scripting Executive til
Userneeds
Interesserer du dig for analyse og databehandling, og har du erfaring med at
programmere spørgeskemaer eller har mod på at få det? Så er du måske vores nye
Scripting Executive!

Om stillingen
Vi leder lige nu efter en Scripting Executive, der
sammen med vores øvrige scriptere kan
opsætte spørgeundersøgelser og assistere i
forhold til udvikling og vedligeholdelse af vores
spørgeskematemplates. Det er derfor vigtigt, at
du trives i arbejdet med tekniske løsninger,
ligesom du enten skal have erfaring med eller
mod på at lære at kode.
Der er meget selvstændigt arbejde i stillingen,
der samtidig betyder, at du kan være med til at
præge den. Du vil opleve en stejl læringskurve
og dine kolleger vil have mange forskellige
baggrunde. Det er en fordel, men ikke et krav,
hvis du har erfaring med opsætning af
spørgeskemaer, da det er et af de primære
elementer i stillingen.
Om Userneeds
Hos Userneeds laver vi markedsanalyse for
mange forskellige danske og internationale
kunder. Ved at sende online
spørgeundersøgelser ud til vores
panelmedlemmer leverer vi indsigtsfulde data
på tværs af lande og målgrupper.
Vi tæller lige nu mere end 60 ansatte. Vi har en
flad struktur og arbejder tæt sammen med
vores studerende. Vi gør alt, hvad vi kan for at
komme i mål med vores opgaver og løse
eventuelle problemstillinger, og vi går derfor
også den ekstra mil, hvor det er nødvendigt. Vi
har ligeledes et tæt samarbejde på tværs af
afdelinger, og særligt scripterne, projektlederne
og vores salgsafdeling sparrer dagligt med
hinanden. Dertil er Userneeds en meget social
arbejdsplads, og vi sætter pris på en uformel
tone og hyggeligt samvær.

•
•

Arbejde med datastruktur, statistik og
databehandling
Udarbejde datafiler og tabelrapporter til
vores kunder

Vi forventer, at du:
• Er selvdrivende og trives med at arbejde
selvstændigt og tage ansvar
• Er udadvendt og motiveres af arbejdet med
andre kollegaer
• Har erfaring med opsætning af
spørgeskemaer eller er indstillet på at få det
• Er detaljeorienteret, men forstår vigtigheden
af det store perspektiv
• Er vant til at arbejde med scripts, det vil sige
har erfaring med JavaScript eller andre
scripting sprog
• Har nogen erfaring med at arbejde med
HTML og CSS med henblik på at foretage
ændringer og opdateringer af dette
• Er vant til at arbejde i Office-pakken
• Er vant til håndtering af data i Excel og
arbejde med formler i Excel
• Er vant til et eller flere statistikprogrammer,
eksempelvis SPSS og brug af syntaks heri
• Har viden om eller interesse for datastruktur
og statistik
• Faglig ambitiøs, pligtopfyldende og tør stille
kritiske spørgsmål
• Flydende i mundtlig og skriftlig dansk
Ansøgningsproces:
• Stillingen ønskes besat hurtigst muligt, og vi
kalder løbende ind til samtaler
• Send din ansøgning til Mette Hansen:
man@userneeds.com
• Hvis du har spørgsmål til stillingen eller
ønsker at vide mere, er det ligeledes Mette
Hansen, du skal kontakte på:
man@userneeds.com

Dine primære opgaver bliver:
• Opsætte spørgeskemaer i vores survey tool
– Confirmit
• Udvikle og vedligeholde vores
spørgeskematemplates
• Udvikle tekniske løsninger til brug i
opsætning af spørgeskemaer
• Udarbejde grafikrapporter til vores kunder
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