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OP ZOEK NAAR EEN
LEUKE (BIJ)BAAN?
Kom bij ons werken en verdien € 14,- per uur!

	

www.ioresearch.nl

I&O Research zoekt veldwerkers voor het uitvoeren
van verschillende werkzaamheden op locatie!
Ben jij op zoek naar een leuke, flexibele (bij)baan?
Wij bieden afwisselende werkzaamheden op
projectbasis met flexibele uren en leuke collega’s!

I&O Research is een veelzijdig

Wat kun je verwachten?

maatschappelijk betrokken bureau

•	Altijd een uitgebreide instructie en

voor onderzoek en advies. Wij hebben
vestigingen in Enschede en Amsterdam
met zo’n 60 vaste medewerkers en
ongeveer 500 veldwerkers verspreid
over het land.

training voordat je aan de slag gaat
•	Afwisselend werk op verschillende
locaties in het land
•	Flexibel werk dat goed te combineren
is met ander werk / studie
•	Goede beloning

Voor verschillende opdrachtgevers

•	Leuke en informele werksfeer

voeren we diverse soorten veldwerk

•	Een prettig team van collega’s

op locatie uit. Denk bijvoorbeeld aan
het uitdelen van vragenlijsten in het

Voldoe je aan onderstaand profiel?

openbaar vervoer of op stations,

•	Je bent minimaal 19 jaar of ouder

het tellen van bezoekers bij grote

•	Zelfstandig en flexibel

evenementen of het aan huis bezoeken

•	Communicatief vaardig,

van respondenten voor persoonlijke

representatief en enthousiast
•	Goede beheersing van de

interviews.

Nederlandse taal
De werktijden en locatie zijn afhankelijk
van het soort project. Je kunt daarna

Interesse?

per project aangeven of je wel of niet

Ga dan naar

wilt deelnemen. Hierdoor is het werk erg

www.interviewunit.nl/aanmelden

geschikt voor mensen die op zoek zijn

en vul je gegevens in.

naar een flexibele (bij)baan.
Wij nemen dan contact met jou op
om de mogelijkheden te bespreken.

I&O Research
T Enschede 053 - 486 47 06 T Amsterdam 020 - 333 06 95
E veldwerk@ioresearch.nl I www.ioresearch.nl
twitter.com/IenOResearch

IO Research

