
 

 

 

 

 

 

Ipsos zoekt talent met een passie voor marktonderzoek 
 
 Groot internationaal bedrijf 
 Eén van de grootste marktonderzoeksbureaus ter wereld  
 Actief in 90 landen  

 

WIE ZIJN WIJ? 

Wij zijn één van de grootste marktonderzoeksbureaus op internationaal niveau. Wereldwijd is Ipsos aanwezig 
in 90 landen, met meer dan 18.000 werknemers. Wij tellen in België 170 creative & curious minds. 
 

Ben jij onze  

Intern F2F interviewer? 
 

IPSOS IS OP ZOEK NAAR EEN STAGIAIR OM GROOTSCHALIGE MARKTONDERZOEKEN  

TE ONDERSTEUNEN 
 

Field operations is het departement binnen Ipsos dat face-to-face interviews coördineert, plant en opvolgt.  
Als face-to-face interviewer ga je grootschalige marktonderzoeksprojecten ondersteunen. Je volgt een 
vooropgestelde planning en je gaat langs bij de huizen van de mensen in jouw regio (grootstad). Je legt de 
respondent de bedoeling van het onderzoek uit en neemt de enquête af.  

Ben je nieuwsgierig? Enthousiast? Vlot in de omgang? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 Dankzij jouw overtuigingskracht en sympathieke uitstraling ben jij gemakkelijk aanspreekbaar. 
 Je begeleidt elke respondent vriendelijk doorheen de enquête.  
 Je voert elk huisbezoek/enquête op een correcte manier uit.  
 Je gaat accuraat te werk en je brieft het fieldteam op regelmatige basis.  
 Je zoekt naar oplossingen waar nodig. 
 Je bent graag op de baan.  

 
 
 
 



WIE BEN JIJ  

 Je bent beschikbaar om te werken tussen 09u00 en 20u00.  
 Je werkt van maandag tot en met vrijdag. Je bent af en toe beschikbaar op zaterdag.  
 Je bent geen verkoper. Je houdt ervan contact te hebben met mensen uit verschillende lagen van onze 

bevolking.  
 Je spreekt en schrijft zeer goed Nederlands . Kennis van het Engels en het Frans is een troef. 
 Je bent geduldig en bent een echte people person.  

 

KIES JE VOOR IPSOS DAN KIES JE VOOR 

 Je komt terecht in een team van fijne collega’s die jou de kneepjes van het vak leren. 
 Je krijgt de ruimte om jezelf te ontplooien en te ontwikkelen. 
 Je bevindt je in een jong en gedreven team waar collegialiteit en teamspirit primeren. 
 We investeren in diverse opleidingen om jou te laten groeien in jouw functie.  
 Je hebt een gevarieerd takenpakket waarbij geen enkele dag hetzelfde is.  
 Leuke afterworks om het weekend in te zetten.  

 

CONTACTEER ONS! 

Stuur je cv en motivatiebrief met referentie ‘Intern F2F interviewer’ naar Valérie De Ridder: 
valerie.deridder@ipsos.com. Voor meer informatie over ons bedrijf kan je een kijkje nemen op 
www.ipsos.com. 
 


