Rekrutterings specialist
til vores kvalitative team
Brænder du for at sikre succesfulde rekrutteringer? Lægger du vægt
på at finde det korrekte match mellem kunder og interviewkandidater?

Vi søger en fuldtids Rekrutterings Specialist,
der først og fremmest er udadvendt og
struktureret og som trives med selvstændigt
arbejde og skæve arbejdstider. Du får en bred
berøringsflade i virksomheden, da du i dit
arbejde vil være i dialog med både de
kundevendte funktioner og de interne
støttefunktioner. Du vil opleve, at dine
arbejdsopgaver er forskelligartede og ofte på
ad-hoc basis. Det er derfor vigtigt, at du er
løsningsorienteret og proaktiv og kan lide
strukturerede processer. Din fornemmeste
opgave er at sikre, at vores kunder får leveret
de rigtige respondenter til den aftalte tid, når de
henvender sig til os. Du skal have lyst til indgå i
et dynamisk team med fuld fart på og mange
varierende opgaver. Du vil indgå i tæt parløb
med vores team af rekruttører.

Om Userneeds
Hos Userneeds laver vi markedsanalyser for
mange forskellige danske og internationale
kunder. Ved at sende online
spørgeundersøgelser til vores
panelmedlemmer, samt ved anvendelse af en
lang række andre kvantitative og kvalitative
metoder, leverer vi indsigtsfulde data på tværs
af lande og målgrupper. Vi tæller lige nu ca. 50
ansatte. Vi har en flad struktur og er en meget
social arbejdsplads, og vi sætter pris på en
uformel tone og hyggeligt samvær.

•

Ansvar for sammen med kunden at
kvalificere indhold og krav til
målgrupperne for interviews

•

Facilitere rekrutteringsprocesser til
interviews, udsendelse af bekræftelser,
påmindelser, gavekort m.m.

Om dig
Det vigtigste er, at du er struktureret, har drive
og en veludviklet evne til at overbevise folk om,
at de skal deltage i interview/fokusgrupper.
Det er også vigtigt, at du kan ”læse” folk og
vurdere deres egnethed til deltagelse. Vi
forestiller os, at du har relevant erfaring fra en
lignende stilling, og at du har nemt ved at lære
nye processer. Men det kan også være, at du
er nyuddannet med en relevant uddannelse. Vi
er en virksomhed, hvor der ikke er langt fra
tanke til handling. Desuden forestiller vi os, at
du trives i et miljø, hvor tempoet og humøret
kan være højt på samme tid.
Stillingen indgår i afdelingen for kvalitative
analyser.

Ansøgning?
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du
skrive til hch@userneeds.com eller ringe på
+45 2273 6006

Dine primære opgaver bliver
•

Mail- og telefonisk kontakt med emner til
både interne og eksterne kvalitative opgaver
og kunder/potentielle kunder

•

Tilbudsgivning og projektledelse på
rekrutteringsopgaver

Userneeds A/S - Købmagergade 60, 2. - 1150 København
www.Userneeds.com

Ansøgning og CV
T:
E:

+45 2273 6006
hch@userneeds.com

