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Vacature (Junior) onderzoeker + marketingondersteuning  (32 – 40 uur per 
week) 
 
Onderzoekdoen.nl groeit, hard. Onderzoekdoen.nl voert voor een breed scala aan 
organisaties full service onderzoeken uit. Denk hierbij aan een klantonderzoek, 
medewerkerstevredenheidsonderzoek of cliëntonderzoek. We doen dit voor 
gerenommeerde organisaties in Nederland. Ons werk wordt gewaardeerd door onze 
klanten. Hierdoor groeien we snel en zijn we op zoek naar uitbreiding van ons 
onderzoeksteam.  
 
Wat ga je doen? 
In overleg met je klant en collega’s zet je een onderzoek op en verzamel je data. Zodra de data 
verzameld is zorg je ervoor dat er een nette rapportage wordt opgemaakt. Op basis van de data stel 
je conclusies en aanbevelingen op, deze presenteer je ook (digitaal) aan onze klanten. 
Onderzoekdoen.nl heeft een geheel eigen wijze voor het uitvoeren en uitwerken van onderzoeken, 
hierover vertellen we je graag tijdens een kennismakingsgesprek.  
Naast het uitvoeren van full service onderzoeken zal je ook een deel van je tijd bezig zijn met het 
verder uitbreiden van onze marketingactiviteiten. Je zult Onderzoekdoen.nl breder in de markt 
zetten. Ook zal je klanten op weg helpen en ondersteunen bij het zelfstandig uitvoeren van 
onderzoeken met onze online tools.  
 
Wie wij zijn en wat we doen 
Onderzoekdoen.nl is een flexibel onderzoeksbureau. Onze klanten kunnen gebruik maken van onze 
online tools om zelfstandig enquête onderzoeken uit te voeren, maar ze kunnen er ook voor kiezen 
om het complete onderzoek door ons te laten uitvoeren. Ons kantoor is gevestigd in Groningen. 
Ons team is jong, ambitieus en we hechten veel waarde aan het afleveren van werk van hoge 
kwaliteit.  
 
Hoe ziet jouw profiel eruit? 

• WO-master richting Marketing, Bedrijfskunde, HRM, Psychologie of vergelijkbare studie 
• Ervaring is gewenst, maar geen pré 
• Interesse in en kennis van kwantitatieve onderzoeksmethoden en technieken, 

bijvoorbeeld opgedaan tijdens de studie 
• Interesse in online marketing (SEO, SEA) 
• Interesse in het verbeteren van bedrijven en organisaties 
• Sterke analytische kwaliteiten, communicatief vaardig en een teamplayer 
• 32 – 40 uur per week beschikbaar 
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Wat krijg je daarvoor terug? 

• Een passend salaris op basis van je achtergrond en ervaring 
• 25 vakantiedagen (op basis van 40 uur) 
• Uitdagende onderzoeksfunctie met doorgroeimogelijkheden 
• Persoonlijk ontwikkelingsplan om je doelen te verwezenlijken 
• Mogelijkheid om trainingen en cursussen te volgen 
• Inhoudelijke, open en informele werkomgeving 
• Een goede werksfeer in een jong en ambitieus interdisciplinair team 

 
Corona 
In verband met corona zal je een aantal dagen per week thuiswerken en aantal dagen op kantoor. 
In overleg bepalen we de exacte inrichting hiervan.    
 
Interesse? 
Wanneer je je herkent in dit profiel dan komen we graag met je in contact. Een motivatiebrief met 
CV kan je sturen naar Jelmer Baken, jbaken@onderzoekdoen.nl. Voor vragen kan je per e-mail: 
jbaken@onderzoekdoen.nl of telefonisch contact opnemen: 050 55 32 690. 


