Dansk projektleder til
Userneeds
Har du en kort eller mellemlang uddannelse? Og kunne du tænke dig at arbejde
med dybdegående analyser, spørgeskemadesign og kvantitative metoder? Så
er du måske vores nye kollega.

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 arbejder med paneler over hele verden,
men har vores egne paneler i Norden, Irland og
Schweiz, som vi sender online spørgeundersøgelser
til.

Dine hovedopgaver bliver:
• Daglig kommunikation med danske og
internationale kunder
• Udsendelse af undersøgelser til vores
panelmedlemmer
• Koordinering af din egen projektportefølje
• Kontakt og koordinering med salgsafdelingen
• Deltagelse i arbejdet med løbende forbedringer af
kerneprocesser

Som projektleder hos Userneeds, kommer du til på
egen hånd at køre mange projekter fra en bred
kundegruppe. Du vil skulle indsamle data fra
fastlagte målgrupper i forskellige lande ved at
opbygge de korrekte samples, kvalitetssikre
undersøgelserne og sende ud på de rigtige
tidspunkter.

Hvad kan vi tilbyde?
Hos Userneeds vil du opleve en stejl læringskurve,
og du vil hurtigt få et stort ansvarsområde. Som
projektleder går tingene ofte stærkt, og der går som
regel ikke lang tid, fra du modtager et projekt til det
skal i felten. Vi tilbyder dermed en stilling, hvor du får
rig mulighed for at udvikle dine kompetencer inden
for projektledelse, ligesom du får cirka 50 dygtige
kollegaer at sparre med.

Om dig
Vi søger en projektleder, der kan lide at fordybe sig i
data, og som evner at arbejde selvstændigt. Du skal
trives i et travlt miljø, hvor du kommer til at have
mange bolde i luften, men hvor der samtidig er plads
til at spørge dine kollegaer til råds, og hvor
omgangstonen er hyggelig og uformel.

Vi er en socialt orienteret virksomhed, som sætter
pris på en uformel omgangstone og det at være
sammen med kollegaer - også uden for kontortiden.
Derfor håber vi, at du er udadvendt og har lyst til at
lære dine nye kollegaer at kende.

Det er en fordel, hvis du har erfaring med at arbejde
med kvantitative data, men det er ikke et krav.

Vi opfordrer særligt nyuddannede at søge
stillingen.

Mere specifikt forventer vi, at du:
• Har en kort videregående uddannelse
(eksempelvis er du uddannet
markedsføringsøkonom, eller også har du lige
afsluttet din bachelor uddannelse)
• Er selvdrivende og trives med selvstændigt
arbejde
• Er servicemindet, udadvendt og motiveres af
arbejdet med andre kollegaer og kunder
• Er flydende i mundtlig og skriftlig dansk
• Er flydende i mundtlig og skriftlig engelsk
• Er detaljeorienteret, men samtidig forstår
vigtigheden af overblikket
• Trives med ansvar
• Er vant til at arbejde i Excel og Word
• Faglig ambitiøs, pligtopfyldende og tør stille
kritiske spørgsmål

Ansøgning?
Hvis det er noget for dig, så send ansøgning og CV til
man@userneeds.com. Hvis du vil vide mere om
stillingen, kan du ligeledes skrive til
man@userneeds.com. Opstart hurtigst muligt.

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

T:
W:
E:

+45 4290 9090
www.userneeds.dk
man@userneeds.com

