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Studentermedhjælper til Marketminds kvalitative team søges 

Er du en kvik og grundig samfundsfaglig bachelorstuderende med interesse for, hvad der driver adfærd, behov og 

præferencer hos mennesker?  Så er du måske den studentermedhjælper vi leder efter! 

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.  

Som studentermedhjælper hos Marketminds vil du gennemgå et oplæringsforløb i vores processer og undervejs få 

indsigt i konsulent- og markedsanalysebranchen samtidig med, at du varetager følgende opgaver:  

• Assisterer før, under og efter fokusgrupper, workshops og interview i forbindelse med kvalitative projekter, 

herunder: 

o Forestår notetagning, transskription og praktiske opgaver 

o Læser korrektur og hjælper til med opsætning af undersøgelser i PowerPoint  

o Gennemfører kvalitative interview   

o Assisterer ved analysen 

o Rekrutterer respondenter til undersøgelser (i begrænset omfang) 

Vi tilbyder et lærerigt, motiverende, kreativt, uformelt og til tider kaotisk miljø med alsidige opgaver, en lydhør ledelse 

og muligheder for ansvar og udvikling. Helt konkret vil der på sigt være mulighed for at prøve kræfter med 

projektledelse og analyse samt medvirken ved kundemøder, i det omfang det har din interesse.  

Vi forestiller os, at du… 

• Læser på en samfundsfaglig (eller humanistisk) uddannelse på bachelorniveau (Fx Psykologi, sociologi, 

antropologi, etnologi eller lignende)  

• Interesserer dig for samfundsforhold og følger med kulturelt og politisk på de store linjer 

• Som person er nysgerrig, lærenem og udadvendt og lægger vægt på struktur og grundighed i din udførelse af 

opgaver 

• Har gode samarbejdsevner og ikke er bange for at råbe op, hvis noget er svært 

• Har gode sprogkundskaber på både dansk og engelsk, og er habil til grammatik og stavning  

• Har mod på at være en del af arbejdspladsen, og deltage i sociale og faglige arrangementer    

Desuden er det en fordel, hvis du…  

• Har kørekort 

• Er bruger af PowerPoint og Excel  

• Har flair for tal  

Stillingen er gennemsnitligt på ca. 10-15 timer om ugen, men kræver, at du kan være fleksibel ift. den konkrete 

fordeling af arbejdstimer, da aftenarbejde og stille/travle perioder vil forekomme.  

Hvis dette lyder som noget for dig, må du meget gerne sende din korte motiverede ansøgning, vedlagt CV og seneste 
eksamensbevis til: klausen@marketminds.dk. Hvis du har yderligere spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at 
ringe til Ida Klausen, 51906899. 

Da vi ønsker stilling besat snarest, gennemgår vi ansøgningerne løbende og opfordrer dig derfor til at søge hurtigst 
muligt.    
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