HEY YOU THERE.
GET OVER HERE!
WIJ ZOEKEN EEN

JUNIOR ONDERZOEKER

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:

JUNIOR ONDERZOEKER
Een junior onderzoeker werkt, onder begeleiding van een medior of senior collega, mee aan onderzoekstrajecten en voert daarbij
alle werkzaamheden uit die bij het onderzoekstraject horen. Dit betreft zowel projectmanagementtaken als onderzoeksinhoudelijke
werkzaamheden. Je houdt je bezig met het maken van voorstellen en het vertalen van een klantvraag of informatiebehoefte naar een
onderzoekopzet en concrete projectaanpak. Je ontwerpt en programmeert vragenlijsten en coördineert hele onderzoeksprojecten.
Onderzoeksresultaten worden door jou geanalyseerd en helder en overzichtelijk gerapporteerd aan de klant.

Wat willen wij van jou?
•
•
•
•
•
•
•

HBO of WO werk- en denkniveau
Hoog niveau van zelfstandigheid
Goede communicatieve vaardigheden
Ervaring met het uitvoeren van onderzoek, kennis van SPSS
Je bent ondernemend, stressbestendig, creatief, flexibel en klantgericht
Je bent breed inzetbaar en in staat alle voorkomende werkzaamheden secuur en efficiënt uit te voeren
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
Korte communicatielijnen en goede begeleiding
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.

