SJABLOON – Werken via KdG –
Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be
Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature.

Functietitel: Junior User Experience Analyst / Researcher

Bedrijfsnaam: Internet Architects
Uiterste sollicitatiedatum:
Categorie:
Juiste categorie aankruisen*

Administratie en secretariaat
Creatieve en artistieke beroepen
Financiële en juridische sector
Gezondheidszorg
HR management
ICT en multimedia
Transport, logistiek en distributie
Onderwijs
Sales, marketing en communicatie
Sociale en culturele sector
Techniek, chemie en productie
Andere
Jobevents
Studentenjobs en vrijwilligerswerk
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Junior User Experience Analyst / Researcher
Als Junior User Experience Analyst / Researcher verbeter je samen met je team de websites van onze klanten. Je focust
je op kwalitatieve en kwantitatieve analyses, waar de nadruk ligt op het identificeren van problemen en het vinden van
kansen. Dit doe je door bezoekersgedrag te achterhalen, te doorgronden en vervolgens te verklaren.
Jouw profiel
• Je beschikt over een Bachelor of Masterdiploma en hebt een achtergrond in psychologie, antropologie, sociologie,
information sciences, toegepaste economie, of gelijkaardig.
• Een eerste ervaring met kwalitatieve en/of kwantitatieve research is mooi meegenomen, mag ook in het kader van
je studies geweest zijn
• Je hebt een analytische geest en je haalt energie uit het verwerken van data
• Je weet resultaten te visualiseren en het schrikt je niet af deze in een presentatie toe te lichten
• Je hebt eventueel een basis van usability en user research, maar het belangrijkste is dat je er alles over te weten
wil komen
• Je bezit het vermogen om creatief en probleemoplossend te denken
• Je bent communicatief en vlot in het Nederlands, Engels en Frans
Jouw verantwoordelijkheden
• Je werkt mee aan het gebruikersonderzoek voor onze klanten. Uit de gebruikersfeedback, onderzoek en
databronnen haal je samen met je team de inzichten om stakeholders te adviseren over de te volgen strategie
• Je zal deze data analyseren en interpreteren aan de hand van onze tools en methodologieën
• Je werkt samen met het team van digitale strategen, concept developers, UX en visual designers, front-end en
back-end developers
Ons aanbod
Werken bij Internet Architecten is de kans krijgen om te groeien, innovatief te zijn, initiatief te nemen, van elkaar te
leren en te evolueren in onze job. De ervaring leert ons dat investeren in groeien, iedereen gelukkiger maakt.
•
•

Een uitdagende job met toffe collega’s en fijne klanten in ons kantoor in Antwerpen gelegen naast het centraal
station
Een marktconform loon met extralegale voordelen

Contacteer ons wanneer je van slimme uitdagingen houdt: Jobs@internetarchitects.be
Bekijk ook even ons website: https://www.internetarchitects.be/
PS. Ben je echt wel geïnteresseerd, maar wil je liever bewust op freelance basis samenwerken, dan willen wij jou ook
zeker leren kennen, voor deze en andere opportuniteiten.

Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen vzw - Brusselstraat 45, 2018 ANTWERPEN - BTW BE-0458.402.105

2

