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Jobopslag – Stillingen som kvalitativ studentermedhjælper 

Dyrker du forståelsen af mennesker og deres behov? Og er du samtidig 

struktureret og dygtig til visuel og skriftlig formidling? 

Så har du her muligheden for at få et studierelevant arbejde:  

Marketminds er et mindre konsulenthus placeret på Vesterbro i København. Vi foretager evidensbaseret 

rådgivning af store virksomheder. Vi baserer vores rådgivning på kvalitativ og kvantitativ analyse og indsigt i de 

psykologiske, sociologiske og økonomiske mekanismer, der driver såvel markedet som virksomhedernes 

eksistensberettigelse og forretningsgrundlag.  

Vi søger en studentermedhjælper til at assistere os i gennemførelse af kvalitative undersøgelser. Du vil komme 

til at arbejde med projektledelse, kvalitative metoder, gennemføre interview med forskellige mennesker, 

analysere kvalitative data og ikke mindst bistå i formidling af indsigter til vores kunder.  

Du vil komme til at arbejde med mange forskellige problemstillinger og emner, som kan være alt fra hvordan vi 

skaber større interesse for at gå i teateret til hvilken oplevelse, man gerne vil have, når man anmelder en 

forsikringsskade til sit forsikringsselskab.   

Det er derfor vigtigt, at du:  

• Er udadvendt og tillidsvækkende, så du kan møde alle typer mennesker i øjenhøjde og skabe de bedste 

rammer for fortrolige og ærlige interview. 

• Er struktureret og har sans for detaljen, så du både kan holde overblikket og prioritere de små – men ofte 

vigtige – ting, der sikrer, at alt kører, som det skal.  

• Brænder for formidling af indsigter, så du kan illustrere komplekse sammenhænge enkelt og skabe 

stærke fortællinger, der gør analyse og indsigter nærværende, levende og relevante for vores kunder. 

• Behersker dansk, på et højt niveau, så du kan skrive grammatisk korrekt og læse korrektur på rapporter 

og præsentationer. 

 

Det vil desuden være en fordel, hvis du:  

• Har erfaring med gennemførelse af interview, fokusgrupper, online observationsstudier mm.  

• Er superbruger af PowerPoint og er god til engelsk 

 

Vi forventer, at du læser på en relevant videregående uddannelse, hvor du beskæftiger dig med psykologi, 

sociologi, antropologi, retorik, kommunikation og formidling eller andet relevant. Du kan forvente en 

gennemsnitlig arbejdstid på 10-15 timer om ugen. Da vi arbejder projektbaseret, vil der i perioder være mange 

timer og andre perioder meget få. Tilrettelæggelsen af arbejdet foregår i dialog med dig.  

Du vil i Marketminds få en grundig oplæring og støtte i din udvikling. Samtidig tilbyder vi søde og glade kolleger 

samt kort vej til en lydhør ledelse.  

Hvis dette lyder som noget for dig, må du meget gerne sende en kort ansøgning til Mette Obelitz på 

obelitz@marketminds.dk. Har du spørgsmål til stillingen så ring endelig til Mette på: 29632386.  

Din ansøgning skal indeholde: Din motivation for at søge jobbet, kort CV, eksamenskarakterer og evt. 

referencer. Din ansøgning skal leveres i PowerPoint, hvor du samtidig viser dit tag på visuel formidling. 

Ansøgningsfristen er 28. januar 2022. Vi afholder ansættelsessamtaler løbende og ønsker stillingen besat hurtigst 

muligt. Så skynd dig at ansøge, så vil vi skynde os at svare        
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