
Mpiris     

 

Tech-oriented social scientist 

Societal oriented technologist / researcher 

 

Mpiris is een start-up met een solide klantenbasis en maatschappelijk relevante 

projecten. Via praktijkgericht, sociaal-wetenschappelijk onderzoek willen wij 

bijdragen tot goed geïnformeerde beleidsbeslissingen bij overheden en non-

profitorganisaties.  

Mpiris is een klein, maar innovatief bureau waar het verschil gemaakt wordt 

door in toenemende mate digitalisering te benutten om gegevens te verzamelen 

en te verwerken. 

Voor de realisatie van verschillende opdrachten (mn. rond competentienoden, 

leeromgevingen, diversiteit en non-discriminatie, werkbaarheid …) en de 

voorbereiding van de verdere groei zoekt Mpiris een gemotiveerde junior 

onderzoeker. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

• literatuuronderzoek 

• afnemen van face-to-face en telefonische interviews 

• kwantitatieve en kwalitatieve gegevensanalyse 

• organiseren van focusgesprekken en stuurgroepen 

• schriftelijk en mondeling rapporteren van onderzoeksresultaten 

• overleg plegen met de opdrachtgevers  

• projectmanagement: opmaken van planning, anticiperen op mijlpalen, opvolgen 

van projecten van A tot Z 

 

Jouw profiel  

• beschikt over een relevant hoger diploma (bachelor / master in sociale of 

economische wetenschappen, onderzoek gerelateerde vakken, statistiek, etc.)  

• begaan met de samenleving en geïnteresseerd in mensen, in wat ze doen, in wat 

ze drijft 

• gebeten door (innovatieve) onderzoeks- en rapporteringstechnieken en 

methodologieën  

• georiënteerd op reproduceerbare en technologie-gebaseerde oplossingen 

• kan om met de beperkingen die eigen zijn aan opdrachtonderzoek  



• durft initiatief en verantwoordelijkheid te nemen 

• handelt naar de hoogste ethische en deontologische normen 

 

Je hebt verschillende talenten en troeven waaronder: 

• sterke analytische vaardigheden (ifv. prioritisering, probleemoplossing, 

classificatie) 

• snel leren (ifv. inwerking in nieuwe technieken en inhoudelijke (beleids)domeinen) 

• uitmuntende communicatievaardigheden (ifv. rapportage van 

onderzoeksresultaten, interviews,  overleg met opdrachtgevers en partners) 

• projectmanagement (ifv. het halen van mijlpalen, combineren van projecten)  

• perfecte beheersing van het Nederlands, professionele beheersing van het Engels 

(aantoonbare perfecte beheersing van het Frans is een grote troef) 

• gevorderde vaardigheid in tekstverwerkings- en rekenbladsoftware 

• rijbewijs 

De beheersing van en/of ervaring met volgende punten is een plus:  

• statistische analyse- en visualisatietechnieken (bij voorkeur in R) 

• dashboarding (in Power BI)  

• inhoudelijke kennisdomeinen: competenties, arbeidsmarkt, onderwijs, diversiteit, 

sociaal beleid, economie, bedrijfsleven 

Ons aanbod 

• voltijdse of deeltijdse job met interessant salarispakket  

• contract bepaalde duur tot eind 2022, met mogelijkheid tot verlenging 

• informele organisatiecultuur met oog voor work-life balance 

• leerrijke werkomgeving met ambitie 

• gelijktijdig werken aan meerdere projecten in diverse sectoren 

• mee bepalen hoe sociaal-wetenschappelijk onderzoek er morgen uitziet 

 

Meer info:  

Rob Peeters (+32 494 89 02 70) / www.mpiris.be / jobs@mpiris.be 

http://www.mpiris.be/

