
 

 

RESEARCH CONSULTANT        

iVOX is een online onderzoeksbureau dat sinds 2004 gespecialiseerd is in marktonderzoek via internet. Wij 

voeren onderzoek uit via vragenlijsten, focusgroepen en communities en maken daarnaast spraakmakende 

interactieve applicaties zoals bijvoorbeeld ‘De Stem van Vlaanderen’. 

Onze kantoren zijn gevestigd aan de Leuvense Vaart. Zij huisvesten een team van enthousiaste collega’s 

die er dag na dag voluit voor gaan en die uitkijken naar jouw komst! 

 

Wij zoeken momenteel een Research Consultant, die enthousiast onze missie en waarden mee uitdraagt: 

“We Spark Connections” 

__________________________________________________________________________________________ 

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 

Als research consultant: 

- ga je op zoek naar de noden van de klant en werk je een gepaste onderzoeksopzet uit 

- leg je samen met de klant de deadlines vast en plan je de verschillende onderzoeksstappen in 

- werk je een vragenlijst uit of bekijk je kritisch de voorgestelde vragenlijst van de klant 

- brief je de field manager grondig over de afgesproken timing en de programmatie van de vragenlijst 

- monitor je mee het veldwerk en stuur je bij waar nodig 

- analyseer je de gegevens en geef je deze weer in een overzichtelijke powerpoint of bullets 

- vertaal je de resultaten voor de klant naar tastbare strategische en tactische aanbevelingen 

Van zodra een onderzoeksproject start, is jouw job de organisatie van het hele project.  

 

WAT JIJ ONS BIEDT 

Kennis 

- Je behaalde een diploma universitair niveau 

- Je hebt een eerste ervaring in kwantitatief onderzoek, doordat je je hierin verder verdiept hebt 

gedurende je opleiding of tijdens een eerste werkervaring 

- Je kan werken met SPSS en SPSS-syntaxen. Ervaring met andere statistische software zoals R is 

een pluspunt 

- Je weet wat de kenmerken zijn van een goede vragenlijst en beschikt zelf over de nodige kennis en 

capaciteiten om een goede vragenlijst op te stellen 

- Je houdt ervan om data te analyseren en factor- of clusteranalyses brengen je niet van de wijs 

- Je beschikt over de nodige organisatorische capaciteiten om meerdere projecten tegelijkertijd in 

goede banen te leiden 

- Je hebt een goede kennis van gangbare software zoals Excel, PowerPoint, Word en Outlook 

- Enige kennis van marktonderzoek en marketing is een pluspunt 

- Je kan je zowel in het Nederlands als in het Frans vlot uitdrukken 

Attitude 

- Je hebt een flexibele en proactieve houding en geen 9 to 5 mentaliteit 

- Je hebt een kritische geest, je werkt nauwgezet en je deinst er niet van terug om gangbare zaken in 

vraag te stellen en mee te zoeken naar efficiëntieverbeteringen 

- Je hebt een klantgerichte houding en bent sociaalvaardig (zoals naar klanten toe, als intern) 

- Je hebt een teamspelersmentaliteit en springt bij waar nodig 

- Je kickt op deadlines en bent stressbestendig 

- Je houdt van uitdagingen 

- Je hebt een breed interesseveld en bent op de hoogte van de laatste nieuwsfeiten 

 

 



 

WAT WIJ JOU BIEDEN  

- Wij bieden je een competitief loon overeenkomstig je ervaring, aangevuld met een resem extralegale 

voordelen (maaltijdcheques, groepsverzekering (vanaf 25j), hospitalisatieverzekering en 12 

compensatiedagen omwille van 40-urige werkweek) 

- Teamuitjes, teambuildings, en fun op de werkvloer ! 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Overtuigd dat jij en iVOX de perfecte match zijn? Aarzel dan niet en stuur ons vandaag je motivatie en 

volledig cv: 

 vacatures@ivox.be 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


