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Kantar Sifo söker studenter för extrajobb inom marknadsanalys
Söker du ett extrajobb där du får praktisk användning för det du läser på universitetet redan under
studietiden? Då kan du mycket väl ha hittat rätt. Hos oss kommer du bland annat att få lära dig om hur
man mäter och utvecklar starka kundrelationer, hur man går till väga vid produkt- och konceptutveckling
och hur man utformar effektiv kommunikation och PR.
Som studentkonsult är det ditt jobb att avlasta våra projektledare med allt från enklare översättningar
och korrekturläsning till mer proaktiv dataanalys och rapportskrivning. Gemensamt för uppgifterna är en
hög ambitionsnivå och ofta korta tidsplaner. Arbetet ställer därför höga krav på noggrannhet,
problemlösningsförmåga och flexibilitet, men i gengäld kommer du få en bred erfarenhet av insiktsdriven
marknadsanalys och affärsutveckling samt inblick i många av Sveriges mest framgångsrika företag och
varumärken. På sikt kan du även få möjlighet att driva och genomföra projekt på egen hand.
Vi söker dig som
•

Är lösningsorienterad och som känner dig bekväm med att kunna hantera självständigt arbete
utan detaljinstruktioner.

•

Är noggrann och har förmågan att upptäcka fel och brister utan att drunkna i detaljer och tappa
helheten.

•

Vill ha utmaningar för att trivas och tycker att det är roligt att prestera.

•

Värdesätter uppgifter där din analysförmåga, initiativkraft och självständighet tas i anspråk.

•

Har hög kvalitetsmedvetenhet och proaktivitet

•

Har stort intresse och engagemang för marknadsanalys och marknadsstrategiska frågor.

•

Har god vana av Excel, Word och Powerpoint. Meriterande om du har erfarenhet av att arbeta
i SPSS, men det är inget krav

•

Är flytande i både svenska och engelska, i både tal och skrift

Du bör ha möjlighet att arbeta 5-15 timmar per vecka varav huvuddelen dagtid och gärna mer vid behov.
Tiden du arbetar är ofta flexibel och går att anpassa till ditt studieschema i samråd med våra
projektledare. Du kommer att arbeta från vårt Stockholmskontor centralt i city, men kan även utföra
mycket av arbetet på distans vid behov.
Låter detta intressant? Urval och intervjuer sker löpande så skicka din ansökan via vår hemsida
kantarsifo.se/jobba-hos-oss/lediga-tjanster snarast, dock senast 26 september.

