Marktonderzoeksbureau gelegen in Brussel, we realiseren over gans België interviews bij
zowel het grote publiek, als bij vakmensen en dit zowel via de face to face methode, als via
telefoon, of via internet.
Momenteel zijn wij op zoek naar meerdere enquêteurs voor het realiseren van face to face
interviews.
Als enquêteur bent u één van de steunpilaren van ons systeem, daar de
gegevensverzameling de basis van onze job is. De kwaliteit van de resultaten die wij onze
klanten bezorgen hangt af van de kwaliteit van uw werk.
De job van enquêteur geeft u de mogelijkheid zelf de dagen en uren waarop u werkt te
kiezen. Dit maakt dat deze job perfect combineerbaar is met een andere professionele
activiteit, voor zover u een zelfstandig statuut aanneemt. U werkt binnen een bepaalde
tijdslimiet, waarbij u zelf uw uurrooster invult.
Wij staan in voor uw opleiding en zorgen voor de ondersteuning en het materiaal dat nodig is
bij de realisatie van uw enquêtes. U werkt voornamelijk in uw regio en recruteert personen
die u motiveert om deel te nemen aan onze onderzoeken. U noteert hun antwoorden zo
volledig mogelijk.
U bent een enthousiast persoon – georganiseerd en zelfstandig. U legt makkelijk contacten
en ontmoet graag personen van andere origines. U kan zich correct uitdrukken en beschikt
indien mogelijk over een eigen vervoermiddel ? Dan is deze activiteit misschien wel wat u
zoekt.
Wij garanderen u een aantrekkelijke vergoeding.
Wat verwachten wij ?
•
•
•
•

U kunt zich correct in het Nederlands uitdrukken – Frans in Brussel is een plus, maar
niet noodzakelijk
U beschikt bij voorkeur over een eigen vervoermiddel
U legt makkelijk contacten en bent enthousiast
U werkt onder een zelfstandig statuut en kunt zich minstens 10 à 15 u per week
vrijmaken.

Wij bieden u
•
•
•
•

Een gevarieerde job
Een volledige opleiding
De ondersteuning van ons team
Een interessante vergoeding

Geïnteresseerd ? Neem dan snel contact op met Sophie Delys op het nr 02/644 56 26 of
via mail naar sdelys@aq-rate.com.
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