Studentermedhjælper til internationalt team
Har du flair for kommunikation, og vil du gerne bruge dine sprogkundskaber i praksis?
Har du mod på et udfordrende studiejob i en internationalt orienteret virksomhed, så er du
måske vores nye kollega!

Jobbet
Dit arbejde består hovedsageligt i at indsamle data til vores research. Vi beskæftiger os udelukkende med Business-to-Business, og de respondenter, du taler med, er således nogle, der i mange tilfælde kender os; der er ikke tale
om salg. Du bliver en del af et specialiseret team, hvor der er plads til udvikling, og hvor du får specifikke ansvarsområder. Der er rig mulighed for at afprøve og udvikle dine kommunikative og sproglige evner.
Dine opgaver vil hovedsageligt bestå af:
•
•
•

At foretage telefoninterviews med respondenter på tværs af Europa
At arrangere møder og forberede materiale til møderne
At kvalitetssikre den indsamlede data

Faglig og personlig profil
•
•
•
•
•
•

Du læser på en videregående uddannelse
Du er god til at formulere dig på dansk og engelsk, mundtligt såvel som skriftligt. At du derudover kan et tredje
sprog er en fordel, men ikke et krav
Du kan kommunikere på tværs af kulturer og landegrænser
Du formår at skabe tillid og kontakt til mennesker – især gennem telefonen
Du har gode samarbejdsevner, er systematisk i din arbejdsmåde og udviser ansvarsfølelse
Du har en stor portion gå-på-mod, er initiativrig og udadvendt af natur

Kirstein A/S tilbyder
Som studentermedarbejder hos Kirstein vil du indgå som en vigtig del af teamet. Vi har stor fokus på udvikling af vores
medarbejdere, både fagligt og personligt. Kirsteins kultur er præget af teamwork og vindermentalitet, og vi lægger stor
vægt på samarbejde og initiativ. Vi er en ung og dynamisk virksomhed med en åben og uformel omgangstone samt et
godt socialt miljø.
Arbejdstiden er ca. 15 timer ugentligt, der kan placeres i forhold til dine timer på studiet. Vi er fleksible, så længe
arbejdstiden er inden for normal kontortid, men vi forventer også fleksibilitet fra din side i forbindelse med deadlines.
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Head of Market Research Sarah Henriksen på 33
18 99 69 eller pr. e-mail: s.henriksen@kirstein.as.
Send en ansøgning, hvori du beskriver din motivation for og kvalifikationer til jobbet, CV og karakterudskrift fra dit
studium pr. e-mail til info@kirstein.as senest d. 20. september 2020. Vi ønsker at finde den rette kandidat hurtigst
muligt og afholder derfor samtaler løbende.
Kirstein A/S er Nordens førende konsulenthus inden for rådgivning af kapitalforvaltere. Vi fungerer som strategisk og operationel
sparringspartner for kapitalforvalterne og rådgiver dem blandt andet om strategi, produktpositionering og forretningsudvikling. Gennem mere end et årti har vi været konsulenter for store danske og internationale kunder.

