INIZIO REKRYTERAR ANALYTIKER MED DIGITALT
FOKUS
Inizio ligger i branschens absoluta framkant vad gäller analys och undersökningar med digitalt fokus.
Det går fantastiskt bra för oss och nu förstärker vi vår organisation med ytterligare en analytiker. Arbetet
är omväxlande och ställer krav på framför allt analytisk förmåga men också affärsintresse, kunddialog
och kreativitet. Uppskattar du en dynamisk organisation, med högt i tak och korta beslutsvägar toppat
med positiv teamkänsla och många skratt kan detta vara det perfekta jobbet för dig. Med rätt
inställning och attityd kommer du att göra skillnad.
Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsoråden
Vi arbetar tillsammans i team där kvalitet, kreativitet och lust till uppgiften driver oss. Våra
uppdragsgivarnas utmaningar och viljan att skapa insikter genomsyrar allt vårt arbete. Bland dina
huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden ingår att:








delta vid kundmöten, offertskrivning, rapportsammanställning och presentationer
utarbeta mätinstrument och utforma frågeformulär
ta fram research-design och övervaka applikationer och dataströmmar i produktion
analysera och ta fram beslutsunderlag till våra uppdragsgivare
hålla dig ajour med medier, digitala kanaler och branschens utveckling
vid behov arbeta med sociala medier och datavisualisering
fungera som stöd till övriga företaget

Tjänsten är på heltid med placering i centrala Stockholm. Du arbetar tätt med kollegor både i
Stockholm och Göteborg och rapporterar till stockholmskontorets Senior Partner. Vi arbetar enligt
devisen frihet under ansvar och eftersom vi ofta befinner oss i hetluften behöver du både tycka om och
ha en privat situation som, då och då, medger arbete utanför kontorstid.
Kvalifikationer och personlighet
Du har minst fem års relevant erfarenhet från undersökningsbranschen, mediebolag, analysbolag eller
som analytiker på kundsidan. Vidare har du adekvat akademisk examen (medie- och
kommunikationsvetenskap, statskunskap, statistik eller dyl.). Statistiska analyser gör du vant i SPSS, SAS, R,
Python eller motsvarande. Andra system som du kanske använder för analys och visualisering är
Tableau, QlikView och Excel. Behärskar du dessutom SQL och JavaScript är det positivt. Eftersom
tjänsten innebär daglig dialog, både muntligen och skriftligen, med kunder, samarbetspartners och
leverantörer är det av stor vikt att du obehindrat uttrycker dig på såväl svenska som engelska.
Som person är du analytisk, engagerad och prestigelös. Du har ett digitaliserat tankesätt och en
kreativitet, utöver det vanliga, som ofta bidrar till smarta lösningar. Ett levande intresse för samhälle,
opinion och mediebranschen ser vi som en förutsättning och en naturlig känsla för visualisering med
hjälp av färg och form som ett stort plus (Adobe Creative Suite är meriterande).
För att kunna trivas, ha en god utveckling och göra ett bra jobb hos är det av stor vikt att du är beredd
att hugga i där det behövs, ser utmaningar som möjligheter och är en frisk fläkt som bidrar till vår goda
stämning och vårt positiva klimat.

Kontakt och ansökan
I det här uppdraget samarbetar vi med rekryteringsföretaget ComCube. Är du intresserad och stämmer
in på profilen skickar du in en personlig presentation och ditt CV på svenska där du tydligt beskriver dina
erfarenheter och kompetenser inom ovanstående områden och varför du är intresserad av tjänsten. Du
ska också specificera ev. erfarenhet som kan vara extra relevant för den här tjänsten. Har du några
frågor beträffande rekryteringsprocessen eller tjänsten är du mycket välkommen att kontakta Helena
Fransson via 0705-540 504 eller helena.fransson@comcube.se. Notera att vi arbetar med urvalet
löpande! Du ansöker om tjänsten genom att bifoga din personliga presentation och ditt CV via denna
länk: https://comcube.mynetworkglobal.com/se/what:job/jobID:139280/
Ansökningar tas endast emot via denna länk. Välkommen med din ansökan!
Inizio är ett analys- och undersökningsföretag med digitalt fokus. Vi förvandlar data till affärsnytta och
låter kundens unika behov styra istället för att automatiskt föreslå ännu en undersökning. Det kräver
konsulter som kan lyssna och förstå, som gör uppdragsgivarens utmaningar till sina och vars passion är
att lösa komplexa problem; konsulter som förmår koppla samman analys, strategi och slagkraft i
lösningarna. Vi erbjuder en spännande produktportfölj förenad med strategiska rådgivningstjänster.
Ungefär hälften av våra kunder finns inom media, andra hälften bland annonsörer och företag med
behov av insikter. Vi växer och behöver rekrytera ytterligare en analytiker. Vi har kontor i Göteborg och
Stockholm och i dagsläget 12 engagerade och dedikerade medarbetare. Välkommen och läs mer om
oss på www.inizio.se

