HEY YOU THERE.
GET OVER HERE!
WIJ ZOEKEN EEN

MEDIOR ONDERZOEKER (KWANTITATIEF)

Ja jij daar! Misschien ben jij wel degene die we zoeken! En met ‘we’ bedoelen we Totta Research, een snelgroeiend
marktonderzoeksbureau in Amsterdam. Samen met onze klanten bieden wij inzicht in feitelijk, onbewust en toekomstig
gedrag. Relevant inzicht in organisaties, klanten en doelgroepen. Daarbij passen wij de nieuwste technologieën toe.
Met veel plezier en gepaste trots werken wij voor toonaangevende nationale en internationale organisaties.
Wie zoeken we?
Als medior onderzoeker voer je zelfstandig onderzoekstrajecten van A tot Z uit. Het is een zeer gevarieerde functie,
zowel projectmanagement als onderzoeksinhoudelijke werkzaamheden vallen onder je takenpakket. Je weet als
geen ander de informatiebehoefte van de klant te achterhalen en te vertalen naar een concrete
onderzoeksopzet en projectaanpak. Dit verwerk je in een voorstel en ontwerpt en programmeert vragenlijsten en
coördineert hele onderzoeksprojecten. Onderzoeksresultaten worden door jou geanalyseerd en helder en
overzichtelijk gerapporteerd aan de klant. Je onderhoudt nauw contact met opdrachtgevers en bent
verantwoordelijk voor een goede samenwerking met hen.
Wat willen we van jou?
HBO of WO werk- en denkniveau.
Minimaal 3 jaar relevante werkervaring.
Affiniteit met de nieuwste ontwikkelingen op onderzoeksgebied.
Je bent een betrokken persoon die alle zeilen bijzet om het eindresultaat te bereiken (en te vieren!).
Je kunt zowel goed zelfstandig als in een team werken en je weet het hoofd koel te houden in stressvolle
situaties.
Je bent veelzijdig en breed inzetbaar en werkt secuur.
Je werkt gestructureerd en voelt feilloos aan wat prioriteit heeft en wat minder.
Je kunt zelfstandig doelen stellen en verantwoordelijkheid dragen voor het behalen daarvan.
Je groeit graag mee met een jong en dynamisch team (én houdt van een grap).
Dit bieden we jou!
Een marktconform salaris op basis van 32 – 40 uur.
Gevarieerd en uitdagend werk waarbij geen enkele dag hetzelfde is.
Een interessante werkomgeving met enthousiaste jonge collega’s.
Grote eigen verantwoordelijkheid.
Ruimte en aandacht voor ontwikkelingsmogelijkheden.
Maandelijkse uitjes met het hele bedrijf.
Meer weten?
Hebben wij je hart een tikkeltje sneller laten kloppen en ben je enthousiast geworden? Stuur dan zo snel mogelijk
jouw motivatie en cv naar onze officemanager Jolanda Poleij via secretariaat@totta.nl. Voor meer informatie kun je
contact opnemen met 020-5141320.

