HEY YOU THERE.
GET OVER HERE!
WIJ ZOEKEN EEN

STAGIAIR(E) ONDERZOEK
Ja jij daar! Misschien ben jij wel degene die we zoeken! En met ‘we’ bedoelen we Totta Research, een snelgroeiend
marktonderzoeksbureau in Amsterdam dat tot de top 3 van marktonderzoeksbureaus van Nederland behoort. 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.

Bij Totta houden we van onderzoek. Dat doen we vooral op drie gebieden: merk en communicatie, Customer Experience en panels en
communities. Onderzoeken die we doen zijn bijvoorbeeld:
nagaan hoe klanten tegen het merk van een energieleverancier aankijken,
hoe klanten van een drinkwaterbedrijf de dienstverlening ervaren of
uitzoeken wat klanten vinden van een nieuwe reclame van een bedrijf.
Voor al deze pijlers vinden we het belangrijk om het onbewuste deel van houding en gedrag in kaart te brengen. Maar we willen hier nog
veel verder in gaan. Help jij ons daarbij?
Wij zoeken iemand die:
-

In het laatste jaar van een HBO of WO opleiding in een relevante richting zit;

-

Nieuwsgierig is naar het hoe en waarom van consumentengedrag;

-

De wetenschappelijke literatuur kan doorvertalen naar ons (veelal commerciële) werkveld;

-

Met energie deze uitdaging aan wil gaan;

-

Interesse heeft in onderzoek;

-

Goed zelfstanding kan werken en goed communiceren.

Dit bieden we jou:
-

De mogelijkheid om te werken bij een vooraanstaand marktonderzoeksbureau;

-

Een interessante werkomgeving met enthousiaste jonge collega’s;

-

Grote eigen verantwoordelijkheid;

-

Aandacht voor ontwikkelingsmogelijkheden;

-

Gevarieerd en uitdagend werk waarbij geen enkele dag hetzelfde is;

-

Een passende stagevergoeding;

-

Mooi kantoor in Amsterdam vlakbij de Amsterdam Arena;

-

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.

