Userneeds søger deltidsmedarbejdere til
spændende stilling med fleksibelt timeantal
Er du udadvendt, og har du lyst til at tale med mange forskellige mennesker i
løbet af en arbejdsdag? Måske er du studerende, måske pensionist – eller
måske ønsker du bare et ekstra job?
Userneeds er en af Nordens største og mest professionelle leverandører af
markedsundersøgelser, brugervenlighedsundersøgelser og kvalitative
undersøgelser. Virksomheden tæller mere end 55 medarbejdere og servicerer
kunder i Norden og i resten af Europa.

Om jobbet:
Userneeds søger engagerede rekruttører
til vores kvalitative rekrutteringsafdeling U
Focus. Vi er placeret i hjertet af
København og har nye lokaler til afholdelse
af fokusgrupper, ligesom vi også faciliterer
fokusgrupper samt lignende projekter i
online løsninger.
Som rekruttør udvælger du deltagere efter
en lang række af kriterier – både hver
person som inviteres, men også hver
gruppe som helhed.

Det er en fordel, hvis du har erfaring fra
tidligere lignende opgaver, men det er ikke
et krav, da du vil få en grundig oplæring i
tæt samarbejde med afdelingen i huset.
Arbejdstiden er meget fleksibel, ligesom du
kan arbejde både fra vores lokaler og
hjemmefra – efter hvad vi aftaler fra
opgave til opgave.
Vi forventer, at du har mulighed for at
arbejde ca. 15 timer om ugen, men antal
timer kan variere meget fra uge til uge –
også efter hvad der passer dig.

Om os
Hos Userneeds hjælper vi en lang række
kunder fra store internationale brands til
reklamebureauer, konsulenthuse og
universiteter med at gennemføre
markedsanalyser og skaffe viden og indsigt
baseret på data.
Vi er en virksomhed, hvor der ikke er langt
fra tanke til handling og med et levende
samarbejde på tværs af alle funktioner i
virksomheden.
Vi er en socialt orienteret virksomhed, som
sætter pris på en uformel omgangstone og
det at være sammen med gode kollegaer.
Ansøgning?
Hvis du har lyst til at høre mere om
stillingen, er du velkommen til at kontakte
Ewa Britt Nielsen på eni@userneeds.com
eller Torben Bergdahl på
tob@userneeedsu.com.
Vi ansætter løbende, som vi finder de helt
rette kandidater.
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