HEY YOU THERE.
GET OVER HERE!
WIJ ZOEKEN EEN

JUNIOR PROJECTMANAGER CVIEWS (32 uur)
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 ben jij?
Een enthousiaste starter met maximaal 2 à 3 jaar relevante ervaring. Je ondersteunt binnen Team CViews eerst de projectmanagers bij
de uitvoering van projecten maar kunt al snel je eigen projecten aan. We zijn op zoek naar iemand die goed projectmatig kan werken
(planning, kwaliteit en kosten), aantoonbare affiniteit met ICT heeft en makkelijk communiceert met collega’s, partners en klanten. Je
werkzaamheden zijn bijvoorbeeld (ondersteunen bij) het programmeren en testen van vragenlijsten, online rapportages en dashboards
en support aan klanten. Hiervoor moet je veelzijdig en breed inzetbaar zijn, werkzaamheden secuur en efficiënt kunnen uitvoeren en goed
kunnen samenwerken.
De volgende eigenschappen en vaardigheden zien we graag terug in onze nieuwe collega:
Minimaal HBO werk- en denkniveau;
Opleidingsrichting bijvoorbeeld: (technische) bedrijfskunde, bestuurskunde of informatica;
Analytisch denkvermogen;
Ondernemend en klantgericht;
Goede en praktische kennis van MS office tools, met name Excel;
Ervaring met Agile projectmanagement en de Agile principes;
Ervaring met Open Source toepassingen zoals Wordpress / Drupal, kennis van HTML, CSS en SQL is een pre
Over Totta
Totta research is een marktonderzoekbureau met circa 30 medewerkers. Dit jaar zijn we genomineerd als beste marktonderzoeksbureau
van Nederland! We kijken buiten de traditionele kaders van marktonderzoek. We staan naast onze klant en bieden de juiste oplossing
op basis van onze vier bouwstenen: luisteren, vragen, observeren en verzamelen. Bij elke onderzoeksvraag kijken we welke bron van
informatie, welke methode en welke aanpak het beste is om snel en efficiënt inzicht te leveren.
Over CViews
CViews is onze eigen online applicatie die organisaties (vooral overheid) helpt om hun benchmarks in een veilige en gebruiksvriendelijke
omgeving uit te voeren. Met klanten en partners ontwerpen we datasets en rapportages, vaak over bedrijfsvoering, organisatieprestaties
en tevredenheid. We helpen benchmarkdeelnemers met de dataverzameling en analyse, en stimuleren en begeleiden deelnemers bij
het vertalen van inzichten uit de benchmark naar acties in de praktijk (benchlearning). Kijk voor meer informatie op www.totta.nl/totta/
benchmarking.
Dit bieden we jou!
-

De mogelijkheid om te werken bij een vooraanstaand marktonderzoeksbureau;
Direct contact met onze opdrachtgevers;
Een interessante werkomgeving met enthousiaste jonge collega’s;
Snel eigen verantwoordelijkheid;
Meewerken aan het opnieuw bouwen van de applicatie;
Aandacht voor ontwikkelingsmogelijkheden.

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.

