HEY YOU THERE.
GET OVER HERE!
WIJ ZOEKEN EEN

RESEARCH CONSULTANT

Wij hebben de ambitie om Marktonderzoekbureau van het Jaar te worden! Daarvoor hebben we al hele mooie stappen gezet, zoals de
overname van een speech analytics/artificial intelligence bureau en de hoogst gewaardeerde MIE presentatie. Om maar eens wat te
noemen… We gebruiken geavanceerde data analytics en de nieuwste technologieën om beter inzicht te krijgen in het daadwerkelijk
gedrag van mensen. Met veel plezier en gepaste trots werken wij voor veel toonaangevende organisaties (commercieel en nonprofit/overheid), zoals Plus, Bugaboo, KLM, 1Vandaag, Bijenkorf, Ministerie van BZK en vele gemeenten. Om onze ambities waar
te maken, kunnen we nog wel wat hulp gebruiken. Zo zijn we onder andere op zoek naar een:

RESEARCH CONSULTANT
Als research consultant ben je assertief en breng je graag veel tijd door met (potentiële) klanten. Je voert klant- en prospectgesprekken
voor kennismaking, relatieonderhoud, briefings en evaluatie. Je weet als geen ander de informatiebehoefte van de klant te achterhalen
en te vertalen naar een concrete onderzoeksopzet. Wat de aanpak zal opleveren en hoe het bijdraagt aan de doelstellingen van de
klant zijn voor jou logische vragen die standaard in jouw advies naar de klant worden meegenomen. Je krijgt energie van het geven
van presentaties en workshops en helpt de klant daarmee echt verder. Kortom, je bent echt in staat om met jouw werkzaamheden
impact te creëren.

Wat willen wij van jou?
•
HBO of WO werk- en denkniveau
•
Minimaal 5 jaar ervaring als consultant (of een vergelijkbare functie)
•
Kennis van en affiniteit met de nieuwste ontwikkelingen op onderzoeks&analyticsgebied.
•
Je bent commercieel gedreven en een echte netwerker; altijd actief op zoek naar nieuwe klanten en kansen in de markt.
•
Je voelt goed aan wat er leeft bij de klant; wat is de vraag achter de vraag?
•
Je bent een betrokken collega 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 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!
•
•
•
•
		
•
•
•

De mogelijkheid om bij een ambitieus bureau te werken
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, waarin je volop de ruimte
krijgt om je eigen ideeën en plannen te realiseren.
Grote eigen verantwoordelijkheid.
Ruimte en aandacht voor ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden.
Een leuk team van collega’s, 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 over deze functie kun je contact
opnemen met Marije Cornelisse of Bart Wichers via 020-5141320.

