Notulist on- en offline
“Bureau Fris, de full-servicebureau partner in marktonderzoek”
Kan jij snel typen, beheers jij de Nederlandse taal goed en ben jij op zoek naar een leuke bijbaan
naast je studie?
Bureau Fris
Bureau Fris is dé partner in marktonderzoek. Wij werken o.a. voor Booking.com, Pinterest, Unilever,
Uber, Philips, MediaMarkt, Grolsch, enz. Wij hebben eigen onderzoeksruimtes, notulisten, online
tools, onderzoekspersoneel en een database met 30.000 respondenten. De wereld van
marktonderzoek is veelzijdig en geen dag is hetzelfde. De Frissers zijn harde werkers, jong van geest,
houden van gezelligheid, zijn tegelijkertijd professioneel…en hebben oog voor detail. Bij het faciliteren
van onderzoek moet je denken aan het werven van de juiste doelgroep (respondenten) voor
kwalitatief marktonderzoek en het ontvangen van je klanten en repondenten op locaties.
Jouw job
Onze onderzoeksklanten willen graag dat letterlijk alles meegeschreven wordt, zodat zij na afloop van
het onderzoek zelf een goede analyse kunnen maken / rapporteren aan hun klanten.
Tijdens de onderzoeken letterlijk notuleren wat er gezegd wordt.
Uit gesprek halen wat belangrijk is.
Letterlijk meetypen wie wat zegt.
Communiceren met klanten ivm briefing vooraf. Wat is belangrijk voor de klant?
Na afloop stuur je de notulen naar de klant.
Wij zoeken jou!
Minimaal MBO werk- en denkniveau.
Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
Klantvriendelijk, pro actief/energiek en stressbestendig.
Ervaring met Word, mail en internet, online tools zoals Zoom en Teams.
Snel kunnen typen.
Secuur en gedetailleerd te werk kunnen gaan.
Goed kunnen concentereren.
Zeer flexibel inzetbaar (vaak ’s avonds en doordeweeks).
Belangrijk
Voordat wij met jou gaan werken, laten we jou een proefonderzoek notuleren, zodat beide partijen
zien of er een juiste match is.
Notuleren doe je online of op locatie!
Dit bieden wij jou
Flexibele werktijden overdag / s’avonds
Voorkeur als ZZP-er a €17 per uur of via YoungOnes a €16 per uur

Solliciteer direct
Ben je enthousiast geworden? Stuur dan een mail naar Jusra Hassan / facility@bureaufris.nl

