Userneeds søger
norsktalende studerende
Userneeds er en af Danmarks største og mest professionelle leverandører af
online markedsundersøgelser. Virksomheden tæller mere end 60 dygtige
medarbejdere og servicerer med stor succes kunder i hele Norden og resten af
Europa. Userneeds søger nu en norsk/norsktalende studerende.

Om afdelingen:

Vi tilbyder:

Vi har forbrugerpaneler i både Norge, Danmark,
Sverige, Finland, Schweiz og Irland. Vores paneler
har en enorm værdi for os, idet 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. Du vil
blive tilknyttet afdelingen Panelloyalitet, hvor vi
beskæftiger os med at vedligeholde vores paneler og
sørge for, at vores panelmedlemmer synes, det er
interessant at være medlem af panelet.

•

Dine opgaver vil blandt andet omfatte:

Send din ansøgning:

•

Vi forestiller os, at din uddannelsesmæssige
baggrund er inden for kommunikation, marketing,
medievidenskab eller lignende.

•
•
•
•

Arbejde med aktiviteter, der er med til at
opretholde loyaliteten hos vores mange
panelmedlemmer
Besvarelse af henvendelser fra de norske
panelmedlemmer
Håndtering af paneldata i vores CRM system
Forskellige oversættelsesopgaver
Skriftlig formidling i form af invitationstekster med
mere

•

•
•

Ansættelse i en virksomhed, der er førende inden
for projektledelse af online dataindsamling på det
nordiske marked
En spændende arbejdsplads, hvor vi trives med
at have mange bolde i luften, og hvor der fra
ledelsens side er fokus på at udvikle den enkelte
medarbejders potentiale
Interessante og dygtige kolleger med baggrund i
bl.a. datalogi, sociologi, økonomi, antropologi,
statskundskab og kommunikation
Konkurrencedygtig løn og fleksible arbejdstider

Arbejdstiden ligger på cirka 5-10 timer om ugen og
kan i høj grad struktureres så det passer dig. Der er
mulighed for flere timer, hvis du interesserer dig for
dataanalyse og kundekontakt, da studerende i
Panelloyalitet ofte får en dobbeltrolle og ligeledes
kan arbejde for vores Operations afdeling.

Vi forventer, at du:

Send din ansøgning hurtigst muligt til:
•
•
•
•
•
•
•

Behersker flydende norsk i skrift og tale
Har interesse for at arbejde med skriftlig
kommunikation til en mangfoldig målgruppe
Kan arbejde struktureret og er god til at holde
orden i en omskiftelig hverdag
Kan lide at arbejde selvstændigt, da mange af
dine opgaver efter oplæring skal løses
selvstændigt
Er fagligt og socialt ambitiøs
Er pligtopfyldende
Har minimum 1,5 år tilbage som studerende

•
•
•
•
•

Pernille Koll - pko@userneeds.com
Medsend venligst motiveret ansøgning og CV
Mærk ansøgningen: Norsk studerende til
Panelloyalitet
Tiltrædelse: Snarest, samtaler afholdes løbende
For mere information: Skriv til Pernille Koll på
pko@userneeds.com

Userneeds A/S
Købmagergade 60, 2. sal
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