Userneeds søker en kreativ, struktureret
og kommunikativ student til det viktige
norske panelet vårt.
Er du struktureret og vil du jobbe med kommunikasjon? Er du selvstendig og
er du god til å formidle? Så er det deg vi leter etter!

Userneeds er en av de største og mest
professionelle leverandørene av online
markedsundersøkelser. Virksomheten har 50
talentfulle medarbeidere og har i over 15 år
med stor suksess hjulpet kunder i hele Norden
og resten av Europa.
Hos Userneeds arbeider vi med
markedsanalyser, og vi har panelmedlemmer i
Danmark, Sverige, Norge, Finland og Irland.
Panelet vårt er veldig verdifullt for oss, fordi
panelmedlemmene vår bidrar med viktig viten
innenfor emner som sundhet, politikk, forbruk
og mye mer. Derfor bruker vi også mye tid på å
bevare lojaliteten til medlemmene våre.

Du vil blandt annet komme til å jobbe med:
• Besvarelse av henvendelser fra
panelmedlemmer
• Uttrekkning av vinnere av undersøkelser
• Artikelskrivning til hjemmesiden
• Utformning av diverse skriftlig
kommunikasjon til panelmedlemmer
• Utvikling av kommunikasjonskampanjer
til sikring av økende svarprosenter samt
konverteringsrater
• Utarbeidelse av Digital Insights rapporter
• Analyse av data og utrekk fra CRM
systemer
• Diverse ad hoc-oppgaver

Du blir en viktig del…
... av vår Advanced Data and Panel Solutions
avdeling, hvor vi arbeider med å vedlikeholde
panelene våre og sørge for at
panelmedlemmene våre syntes at det er
interessant å være medlem av panelet. I
avdelingen er vi for øyeblilkket 2 heltidsansatte
og 5 studenter, men mangler en engasjert og
skarp kommunikasjonsmedarbeider til å løfte
kommunikasjonen til de norske
panelmedlemmene våre.

Vi tilbyr utvikling og læring
• Som studentermedarbeider i Userneeds vil
du få mulighet til å jobbe på tvers av de
forskjellige avdelingene
• Du vil få stor innflytelse på
arbeidsoppgavene dine
• Du vil i tillegg bli kjent med nye programmer
og få et innblikk i analysebransjen
• Arbeidstiden er ca. 8-10 timer, som er
fleksible og som kan struktureres, så det
passer deg

Vi forestiller oss, at du er en strukturert person,
med interesse for kommunikasjon.
Omgangstonen hos oss er humoristisk og
engasjert – og det forventer vi derfor også at du
er. Du er faglig og sosial ambisiøs, og du har
som minimum 2 år igen av studiene dine.

Det praktiske
• Start: Så for som mulig
• Send søknad og CV til ikr@userneeds.com
• Spørgsmål om stillingen? Ring til Iben
på tlf. 4290 9090

Hva forventer vi?
Vi forventer at du behersker flytende norsk i
skrift og tale. Vi forventer, at du er engasjert og
selvstendig, samt godt kjent med PowerPoint
og Excel. Det vil også være en fordel, hvis du
er full av idéer og har interesse for analyseeller konsulentbransjen. Avslutningsvis, er det
viktigt, at du er god til at kommunisere og
samarbeide – og at du ikke er redd for å ta en
utfordring.
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