
 

 

 

 

 

 

Ipsos zoekt jobstudenten tijdens de zomerperiode (juli-aug-sep) 
 
 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.  

Ben jij onze jobstudent  

‘Face-to-face Interviewer’? 
 

IPSOS IS OP ZOEK NAAR JOBSTUDENTEN IN GROOTSTEDEN TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE 
 

Field operations is het departement binnen Ipsos dat face-to-face interviews coördineert, plant en opvolgt.  
Als face-to-face interviewer/enquêteur ga je grootschalige marktonderzoeksprojecten ondersteunen. Je volgt 
een vooropgestelde planning: je neemt interviews af van de respondenten in (winkel)straten en/of aan huis.  
Je legt de respondent de bedoeling van het onderzoek uit en neemt de enquête af.  

 Dankzij jouw overtuigingskracht en sympathieke uitstraling ben jij gemakkelijk aanspreekbaar. 
 Je begeleidt elke respondent vriendelijk doorheen de enquête in het Nederlands/Frans/Arabisch.  
 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 een vlot persoon en je hebt geen angst om mensen aan te spreken.  
 Je bent beschikbaar om te werken tussen 09u00 en 20u00 (af en toe zaterdagwerk).  
 Je bent geen verkoper. Je houdt ervan contact te hebben met mensen uit verschillende lagen van onze 

bevolking.  
 Je bent minstens vier weken beschikbaar in de maanden juli, augustus of september.  
 Je studeert af in het middelbaar of je studeert aan de hogeschool of universiteit.  
 Je spreekt zeer goed Nederlands en Frans. Je hebt daarbovenop een goede kennis van het Arabisch.  

 

WIJ BIEDEN JOU 

 Een loon volgens de geldende barema’s van paritair comité 200.  
 Verplaatsingsvergoeding  
 Een unieke studentenjob in eigen streek.   

 

CONTACTEER ONS! 

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