
Ipsos is op zoek naar Face-2-Face Enquêteurs 

 

WIE ZIJN WIJ? 

Ipsos is een van de drie grootste marktonderzoekers ter wereld. Wereldwijd is Ipsos aanwezig in 89 landen, 
met meer dan 17.000 werknemers. Ipsos is in België een van de toonaangevende bureaus met 150 
werknemers. Op basis van consumenten- en klantenbevragingen, sociale media analyse, analyse van 
bestaande data, … helpen we onze klanten betere beslissingen te nemen, hun producten te verbeteren, de 
prijs van hun producten te bepalen, hun merken te dynamiseren, betere reclamecampagnes te maken en 
hun klanten tevreden te houden. Onze klanten komen uit diverse sectoren: telecom, FMCG, durables, 
finance, services … en we doen zowel onderzoek in een B2C als B2B context voor hen. 
 

Zin in een job binnen marktonderzoek? 
 

IPSOS ZOEKT FACE-2-FACE ENQUETEURS 

Field operations is het departement dat face-2-face interviews coördineert, plant en opvolgt binnen Ipsos.  
Als enquêteur ga je grootschalige marktonderzoeksprojecten ondersteunen. Je volgt een vooropgestelde 
planning en gaat langs bij de huizen van mensen in Regio Brussel. Je legt hun de bedoeling van het onderzoek 
uit en neemt de enquête af. 
 

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR : 

 Een communicatief en vlotte persoonlijkheid; je begeleid elke persoon vriendelijk doorheen de enquête 
 Iemand die elk nieuw huisbezoek/enquête enthousiast en correct uitvoert 
 Iemand die accuraat te werk gaat en duidelijke vooruitgang naar het Field team brengt 
 Iemand die het materiaal en de documenten voorbereid volgens de opdracht en de instructies 
 Iemand die naar oplossingen zoekt waar nodig 
 Iemand die graag onderweg is. 

 

BEN JIJ DIT ONGEVEER? 

 Je moet niks verkopen aan huis. Enkel overtuigingskracht en een sympathieke omgang zijn nodig! 
 Je spreekt goed Nederlands en Frans 
 Je bent geduldig en kan goed met mensen om. 

 

WAT VERTELLEN ONZE MENSEN OVER WERKEN BIJ IPSOS? 

 Een jong en gedreven team waar collegialiteit geen loos begrip is. En veel activiteiten tijdens en buiten 
het werk!  

 Een internationale omgeving met doorgroeimogelijkheden. Ook diverse opleidingen zullen ervoor 
zorgen dat je kennis snel toeneemt.  

 Variatie, variatie, variatie! Klanten, taken, teams, …. Geen enkele dag is dezelfde.  
 

WIJ BIEDEN JOU: 

 Een vaste job! 
 Verloning volgens jouw ervaring (PC200) 
 Je bent altijd op de baan en onderweg, er wordt enkel verwacht dat je je 1x per week naar ons kantoor 

in Brussel komt voor een teammeeting.  



 Een echte teamspirit: sociale, menselijke en business activiteiten met een sterke focus op welzijn!  
 

 

CONTACTEER ONS! 

Stuur je CV en motivatiebrief met referentie ‘ENQ naar Barber Stes - Barber.Stes@ipsos.com. Voor meer 
informatie over ons bedrijf kan je een kijkje nemen op www.ipsos.com/en-be/about-us. 
 

 


