Userneeds söker
svensktalande student til U Eye
Vill du arbeta med kommunikation och arbeta för att behålla och
supportere och rekrytera medlemmarna i vår svenska paneler?

Userneeds är en av de största och mest professionella
leverantören av online marknadsundersökningar.
Företaget har 50 duktiga medarbetare och har över 15
år, med stor framgång, hjälpt kunder i hela Norden och
övriga Europa. Userneeds söker nu en
svensk/svensktalande student.

Vi har konsumentpaneler i Sverige, Danmark, Norge,
Finland, Schweiz och Irland. Våra paneler betyder
otroligt mycket för oss eftersom våra panelmedlemmar
bidrar till viktigt vetande innanför ämnen så som
sjukdomar, politik, konsumtion och mycket mer. Därför
använder vi också mycket tid på att upprätthålla lojalitet
hos våra medlemmar. Du kommer att tillhöra
avdelningen Panellojalitet, där vi jobbar för att utveckla
våra paneler och se till att våra panelmedlemmar tycker
att det är intressant att vara medlem av panelen.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att
omfatta:
Du kommer främst att vara ansluten till en av våra
underpaneler - U Eye. Var du kan hjälpa till att hantera
och kommunicera med våra konsumenter. Detta går
från allt till frågor om vårt poängsystem och till stöd för
installationen av vår panelprogramvara.
•
•
•
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Arbeta med aktiviteter som bidrar till att upprätthålla
lojalitet hos våra panelmedlemmar.
Arbeta med att besvara förfrågningar från de
svenska ueye panelmedlemmarna.
Olika översättningsuppgifter. Det kan vara allt från
översättningar av nyheter till vår svenska hemsida
till översättningar av texter i samband med
konsumentundersökningar.
Stöd och hjälp för rekrytering och uppstart av nya
paneldeltagare.
Övervaka medlemmarnas aktivitet och analysera
trender och insamlad mängd data.
Dialog med aktiva och inaktiva paneldeltagare för
att förbättra deltagandet.

Vi söker dig som:
• Skriver och talar flytande svenska.
• Har intresse av att arbeta med paneler och
människor - och kan förstå att alla människor har
olika utmaningar.
• Kan arbeta strukturerat och vara bra på att hålla
ordning i en omväxlande vardag.
• Gillar att arbeta självständigt, då många av dina
arbetsuppgifterna ska lösas självständigt.
• Att växa upp i den digitala tidsåldern, ha en
teknisk förståelse för datorer och kan sprida
teknisk kunskap till allmänheten.
• Är ansvarsfylld.
• Vi föreställer oss att du är utbildad inom
kommunikation, datavetenskap, mediavetenskap
eller liknande.

Vi erbjuder:
• Arbetstiden är 5-20 timmar i veckan och kan till
stor del struktureras så att det passar dig.
• Anställning hos ett företag som är ledande inom
projektledning av online datainsamling på den
nordiska marknaden.
• En spännande arbetsplats där vi trivs med att ha
många bollar i luften, och där ledningens fokus är
att utveckla varje medarbetares potential.
• Intressanta och duktiga kollegor med bakgrund
inom b.la. datavetenskap, ekonomi, antropologi,
statsvetenskap och kommunikation.
• Konkurrenskraftig lön och flexibla arbetstider.

Bifoga personligt brev, CV och betyg från din utbildning.
Märk din ansökan: Svensk student till U Eye
Tillträde: Snarast
För mer information skriv till Anders Mikkelsen
(ami@userneeds.dk)

Ansøgning og CV
Userneeds A/S - Købmagergade 60, 2. sal - 1150 København
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