
 

 

 

 

 

 

Ipsos zoekt talent met een passie voor marktonderzoek 
 
 Marktonderzoeksbureau met creative & curious minds in Gent, Antwerpen en Leuven 
 Betrokken bij zowel tactische als zeer strategische beslissingen 
 Inzet op jouw persoonlijke ontwikkeling, coachende begeleiding en doorgroeimogelijkheden 

 

PROUD TO BE IPSOS 

Wij zijn een 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. 
 
Ipsos Unlimited Understanding is onze service line voor kwalitatief onderzoek. Door ons kwalitatief 
marktonderzoek kunnen we een diepgaand inzicht geven in de attitudes, motieven en argumenten die 
bepalend zijn voor het gedrag van consumenten. We maken naast de traditionele technieken ook gebruik van 
innovatieve methodes zoals online community panels, social listening, mobile diaries, eye-tracking,  
co-browsing sprints, co-creatie, ethnografisch onderzoek, videoblogging en workshops.  

 

IPSOS IS OP ZOEK NAAR EEN PROJECT MANAGER  

 Je bent een plantrekker die altijd en overal overzicht behoudt en details bewaakt. 
 Je werkt als een echte allrounder: zelfstandig, flexibel en accuraat op wie researchers kunnen bouwen 

en hun projecten toevertrouwen.   
 Je neemt jouw verantwoordelijkheden bij elk project zoals de coördinatie en communicatie: 

planningen opmaken, contacten onderhouden met onze internationale partners, 
rekruteringsvragenlijsten opstellen, travel regelen van researchers (vluchten, hotels, visa), controle van 
gemaakte kosten, …  

 Je voert elk nieuw project enthousiast uit en je denkt creatief mee over de verschillende aspecten van 
dit project. Je ondersteunt onze researchers.  

 Je zorgt voor de opvolging van de praktische zaken van elke project;  
• Controleren van de projectdocumenten op correctheid en je past ze aan wanneer nodig.  
• Voorbereiden van het materiaal voor de studie. 
• Bijhouden van de dagelijkse resultaten van de rekrutering en hierover communiceren met de 
betrokken landen.  
• Communiceren met de researchers over de vooruitgang van de rekrutering en de praktische zaken. 

 
 
 
 
 



WIE BEN JIJ 

 Je hebt een bachelor of master in de richting marketing, communicatie, event- en projectmanagement, 
of gelijkwaardig.  

 Je hebt affiniteit met onze sector, marktonderzoek vanuit jouw studies of werkervaring. 
 Je hebt een proactieve en ondernemende houding. Jij durft anderen najagen om gedaan te krijgen wat 

nodig is.  
 Je bent self-motivated en je voelt je goed in een team.  
 Je bent een echt organisatietalent en daarom kun jij gemakkelijk en snel schakelen.  
 Je hebt oog voor detail en werkt graag nauwkeurig.  
 Je hebt een zeer sterke kennis van het Nederlands en Engels. Bij voorkeur trek je ook jouw plan in het 

Frans.  
 Je hebt een uitstekende kennis van Word, Excel en PowerPoint.  

  

WIJ BIEDEN JOU 

 Je komt terecht in een leuk en divers team met een leuke mix qua leeftijden, nationaliteiten, talen, …  
 Een competitief pakket met extralegale voordelen (groepsverzekering, maaltijdcheques, laptop, 

ecocheques)  
 Téléwerk is ons zeker niet vreemd! Daarom krijg jij ook een thuiswerkvergoeding 
 Woon-werkvergoeding  
 Dankzij ons extralegaal verlof kun jij 28 dagen per jaar op vakantie!  
 Wij zijn gepassioneerd door ons werk, maar vinden een goede balans tussen werk en privé net zo 

belangrijk!  
 Een creatieve, actieve, open en ondersteunende werkomgeving 
 De mogelijkheid om naast de meer traditionele onderzoeksmethoden betrokken te zijn bij 

innovatieve technieken 
 Veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling waarbij inspanningen en prestaties worden erkend en 

beloond 
 Doorgroeimogelijkheden 
 Ons Energy@Ipsos project zorgt mee voor een hechte teamspirit en geeft een extra boost om jouw 

grenzen te verleggen 
 

CONTACTEER ONS! 

Stuur je cv en motivatiebrief met referentie ‘Project Manager’ naar Valérie De Ridder: Mailbox.HR@ipsos.com. 
Voor meer informatie over ons bedrijf kan je een kijkje nemen op www.ipsos.com. 
 
 


