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Jobopslag – Stillingen som kvantitativ studentermedhjælper 

Er du grundig, talstærk og har teknisk snilde? 

Og står du samtidig og har brug for et studierelevant arbejde? Så læs videre her:  

Marketminds er et mindre konsulenthus placeret på Vesterbro i København, som foretager evidensbaseret 

rådgivning af store virksomheder, om alt fra streaming, scenekunst og bredbånd til finans, høreapparater 

og energiforbrug. Vi baserer vores rådgivning på kvalitativ og kvantitativ analyse og indsigt i de psykologiske 

og økonomiske mekanismer, der driver såvel markedet som virksomhedernes forretningsgrundlag. På 

denne baggrund understøtter vi beslutningsprocesserne, så virksomhederne udvikler bedre produkter, 

services og kommunikation til deres kunder.   

Vi søger en studentermedhjælper til at assistere os i gennemførelsen og analysen af kvantitative 

markedsundersøgelser. Du vil få stor erfaring med at udarbejde og programmere spørgeskemaer, 

datavalidere, veje, analysere og bearbejde data til meningsfulde konklusioner. Med tiden vil du få mere 

ansvar og også drive dine egne projekter. 

Det er derfor vigtigt, at du:  

• Er talnørd  

• Evner at sætte dig ind i nye systemer og programmer 

• Er detaljeorienteret 

• Er hjemmevant i office-pakken (herunder især Excel og PowerPoint) 

 

Det vil desuden være en fordel, hvis du:  

• Har erfaring med multivariate analyser 

• Er superbruger af Excel, SPSS eller andre statistiske værktøjer 

• Udover dansk – behersker engelsk og gerne flere fremmedsprog 

 

Vi forventer, at du læser på en relevant videregående uddannelse – gerne cand.merc.mat, cand.soc, 

cand.oecon eller lignende - og at du kan arbejde ca. 10-15 timer om ugen. 

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: 

rytcher@marketminds.dk 

Sammen med din ansøgning bedes du vedlægge et kortfattet CV, udskrift af dine seneste 

eksamenskarakterer og evt. referencer. Hvis du har yderligere spørgsmål til stillingen eller andet, du ønsker 

at vide, er du velkommen til at ringe til kvantitativ projektleder, Laura Rytcher, 2782 5621 

Vi tager kandidater til samtale løbende, så send din ansøgning hurtigst muligt. Vi glæder os til at høre fra 

dig! 
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