Mpiris
VACATURE JOBSTUDENTEN (november – december 2022)
Over het bedrijf
Mpiris is een start-up die overheden en organisaties wil helpen goede beslissingen te nemen.
Daartoe verricht Mpiris sociaal-wetenschappelijk onderzoek dat opdrachtgevers de inzichten levert
die hen toelaten hun beleid te bepalen of bij te sturen. Mpiris benut de traditionele
onderzoeksmethodes uit de sociale wetenschappen zoals interviews, enquêtes en observaties, maar
wil zich voornamelijk profileren door innovatieve technieken te benutten om data te verzamelen en
te verwerken.
Functieomschrijving
In ons grootschalig onderzoek rond rekruterings- en selectiepraktijken in diverse sectoren in
Vlaanderen word je als jobstudent betrokken bij één of meer van de volgende
onderzoeksonderdelen: afspraken maken met werkgevers, interviews afnemen, tekst coderen.
Je zal gecontacteerd worden in functie van je beschikbaarheid, motivatie en relevante ervaring.
Jouw profiel:
• Je bent steeds vriendelijk en klantgericht
• Je kan het onderzoeksthema objectief benaderen en gaat correct om met vertrouwelijke
informatie
• Je bent nauwkeurig in het verzamelen en verwerken van data
• Je bent communicatief en sociaal onderlegd
• Je bent niet makkelijk uit het veld te slaan en stressbestendig
• Affiniteit met sociaal onderzoek is een plus, maar geen must
• Studenten uit alle studierichtingen zijn welkom
• Eigen laptop en goede internetverbinding zijn noodzakelijk!
Jouw beschikbaarheid:
• Minstens 1 dag per week in de periode 14 november – 16 december 2022 (beschikbaarheid
in 2023 wordt samen bekeken)
• Tijdens de kantooruren (9u-17u30), ’s avonds en of tijdens het weekeinde
• Flexibel op vlak van thuiswerk (eerste werkdag op kantoor)
Wij bieden:
• Een opleiding vóór je aan de slag gaat in dit project, het eerstvolgende opleidingsmoment
vindt plaats op woensdag 9 november, 18u-20u.
• Verloning als student conform sectorale afspraken (PC 200).
Heb jij interesse?
Solliciteer dan hier: https://bit.ly/3yNT4gS of scan:

Vragen over deze vacature?
Mail naar geert.vandenbossche@mpiris.be of bel Geert op 0473/22 20 89.
Meer info over Mpiris vind je op www.mpiris.be

