Inizio, mars 2016

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 analytiker.
Välkommen till oss!

Vi förstärker vårt stockholmskontor med ytterligare en

Researcher / marknadsanalytiker
Som analytiker hos oss kommer du både att vara delaktig i designen av researchupplägg
och i själva analysen och rapporteringen. Detta sker i dialog med våra uppdragsgivare. Vi
är ett företag som arbetar tillsammans i team där kvalitet, kreativitet och lust till
uppgiften driver oss. Vi söker dig som är likasinnad.
Vi arbetar ofta i gränssnittet mellan surveyundersökningar och andra datakällor.
Sannolikt har du erfarenheter av marknadsanalys på kundsidan eller har arbetat på
leverantörssidan i research-företag. Du kanske inte har svart bälte, men du är förstås
nyfiken på alla de nya sorters data och analysmodeller som företag använder för att
navigera och du hanterar grundläggande statistisk analys både teoretiskt och praktiskt.
Som analytiker är du involverad i alla delar av de projekt vi genomför, från införsäljning
till rapportering. Vi kommer dock att lägga stor vikt vid din personlighet. Hos oss på Inizio
kommer din insats och dina resultat bli både tydliga och göra skillnad.
Tjänsten är på heltid med placering på vårt stockholmskontor, som strax flyttar till härliga
lokaler på Vasagatan. Vi kan erbjuda en arbetsplats med ett högt tempo, korta
beslutsvägar och en roll där rätt kandidat kommer ha möjlighet att växa och utvecklas
snabbt. Vi ser fram emot din ansökan!

Kontakt och ansökan
Är du intresserad och stämmer in på profilen skickar du in en personlig presentation och
CV där du tydligt beskriver dina erfarenheter och kompetenser inom ovanstående
områden och varför du är intresserad av tjänsten. Specificera också eventuell annan
erfarenhet som kan vara extra relevant.
Har du några frågor beträffande rekryteringsprocessen eller tjänsten är du mycket
välkommen att kontakta Karin Nelsson, karin@inizio.se.
Notera att vi arbetar med urvalet löpande. Du ansöker om tjänsten genom att bifoga din
personliga presentation och ditt CV, senast 25 mars, via ansokan@inizio.se

