Userneeds søger en kreativ, struktureret
og kommunikativ studerende til vores
vigtige norske panel
Er du struktureret og vil du arbejde med kommunikation? Er du selvstændig og
er du god til at formidle? Så er det dig vi leder efter!

Userneeds er en af de største og mest
professionelle leverandører af online
markedsundersøgelser. Virksomheden har 50
talentfulde medarbejdere og har i over 15 år
med stor succes hjulpet kunder i hele Norden
og resten af Europa.
Hos Userneeds beskæftiger vi os med
markedsanalyser, og vi har panelmedlemmer i
Danmark, Sverige, Norge, Finland og Irland.
Vores panel har en enorm værdi for os, fordi
vores panelmedlemmer bidrager med vigtig
viden inden for emner som sundhed, politik,
forbrug og meget mere. Derfor bruger vi også
meget tid på at bevare vores medlemmers
loyalitet.

Du vil blandt andet komme til at arbejde
med:
• Besvarelse af henvendelser fra
panelmedlemmer
• Udtrækning af vindere af undersøgelser
• Artikelskrivning til hjemmeside
• Udformning af diverse skriftlig
kommunikation til panelmedlemmer
• Udvikling af kommunikationskampagner
til sikring af øgede svarprocenter samt
konverteringsrater
• Udarbejdelse af Digital Insights rapporter
• Analyse af data og udtræk fra CRM system
• Diverse ad hoc-opgaver

Du bliver en vigtig del…
... af vores Advanced Data and Panel Solutions
afdeling, hvor vi beskæftiger os med at
vedligeholde vores paneler og sørger for, at
vores panelmedlemmer synes, det er
interessant at være medlem af panelet. I
afdelingen tæller vi lige nu 2 fastansatte og 5
studerende, men mangler en engageret og
dygtig kommunikationsmedarbejder til at løfte
kommunikationen til vores norske
panelmedlemmer.

Vi tilbyder udvikling og læring
• Som studentermedarbejder i Userneeds vil
du få mulighed for at arbejde på tværs af de
forskellige afdelinger
• Du vil få stor indflydelse på dine
arbejdsopgaver
• Du vil dertil lære nye programmer at kende
og få et indgående kendskab til
analysebranchen
• Arbejdstiden er ca. 8-10 timer, som er
fleksible og som kan struktureres, så det
passer til dig

Vi forestiller os, at du er en struktureret person,
med interesse for kommunikation.
Omgangstonen hos os er humoristisk og
engageret – og det forventer vi derfor også, at
du er. Du er faglig og social ambitiøs, og du har
som minimum 2 år tilbage på dit studie.

Det praktiske
• Start: Hurtigst muligt
• Send ansøgning samt CV til
ikr@userneeds.com
• Spørgsmål til stillingen? Ring til Iben
på tlf. 4290 9090

Hvad forventer vi?
Vi forventer, at du behersker flydende norsk i
skrift og tale. Vi forventer, at du er engageret og
selvstændig, samt velbevandret i PowerPoint
og Excel. Det vil ligeledes være en fordel, hvis
du er idérig og har interesse for analyse- eller
konsulentbranchen. Endeligt er det vigtigt, at du
er god til at kommunikere og samarbejde – og
at du ikke er bange for at tage en udfordring op.
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