Epiphany Research Based Consultancy is op zoek naar nieuw talent!

Senior (Research) Consultant
We zoeken een gepassioneerde & ambitieuze Research Consultant die op zoek gaat naar de beste
oplossingen voor marketing vraagstukken en enthousiast wordt van innovatieve onderzoeksmethodes

Wat we doen
Bij Epiphany werken we met een internationaal team van getalenteerde research consultants,
econometristen en marketeers om complexe marketing vraagstukken op te lossen. Daarbij geloven we niet
in een traditionele aanpak maar zoeken we continue naar nieuwe innovatieve oplossingen. De wereld is
mobiel, dus zijn wij het ook. We gebruiken het beste van mobiel om in woord, beeld en geluid écht het
gesprek met consumenten aan te gaan. De wijze waarop wij daarnaast inzichten delen en impact creëren bij
onze opdrachtgevers maakt ons uniek.
Jouw rol
Als onderdeel van het Nederlandse consultancy team werk je voor een aantal van de grootste en meest
ambitieuze merken. Als consultant speel je een belangrijke rol in de realisatie van projecten. Je houdt je
dagelijks bezig met:
•
•
•
•
•

Vertalen van complexe marketing vraagstukken naar concrete onderzoeksvoorstellen
Definieren en realiseren van de juiste onderzoeksaanpak
Alle stappen om van data naar informatie en relevante inzichten te komen
Delen van de resultaten met een sterke focus op actie
Onderhouden en versterken van klantrelaties

Werken bij Epiphany biedt je een unieke kans om te groeien, op zowel professioneel als persoonlijk vlak, in
een inspirerende en veeleisende omgeving. We zijn een jong, dynamisch en snel groeiend bedrijf met een
platte organisatie structuur. Ons kantoor op de Prinsengracht bevindt zich middenin het bruisende centrum
van Amsterdam.
Jouw kwaliteiten
•
•
•

Je hebt een relevante Master opleiding afgerond (bijv. econometrie, psychologie, marketing)
Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring op het gebied van marketing en/of marktonderzoek, bij
voorkeur aan bureauzijde
Je bent sterk in het analyseren van data (Excel, SPSS) en rapporteren (PowerPoint) van inzichten

Wat nog meer belangrijk is…
•
•
•
•
•

Je krijgt energie van deadlines en levert altijd kwaliteit op tijd
Je hebt oog voor detail zonder het grotere geheel uit het oog te verliezen
Je wordt graag analytisch uitgedaagd en je werkt gestructureerd
Je bent een echte teamspeler en neemt ook graag verantwoordelijkheid
Je wilt jezelf continu blijven ontwikkelen en verbeteren
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Ben jij de kandidaat die wij zoeken? Stuur dan jouw CV met een korte motivatie naar
stefan.bliekendaal@epiphany-rbc.com. Je kunt op deze vacature reageren t/m 20 januari 2019.
We leren je graag kennen!

“Epiphany: The sudden realization of the essence or meaning of something”
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