Altijd al de interne keuken van een smaaktesten labo willen leren kennen?
Haystack Belgium – Heverlee

Haystack is een Belgisch marktonderzoeksbureau gespecialiseerd in innovatief sensorieel
onderzoek. Gebruikmakend van smaaktesten, experten panels, virtual reality, eye-tracking,
focus groepen, social media en veel meer, reizen onze collega’s, de Needlefinders, de wereld
rond om onze multinationale klanten te helpen de naald in de hooiberg te vinden! Een hele
uitdaging die we met veel enthousiasme en ondernemingszin aangaan.
“At Haystack, we empower people, brands and ideas to reach their full potential”
Om ons labo in Heverlee te versterken zijn wij op zoek naar een ALL-ROUND ASSISTANT
(M/V) met talent en zin in zowel praktische als administratieve ondersteuning bij de
voorbereiding en uitvoering van onze smaaktest.be projecten.

BEN JE PRAKTISCH INGESTELD?
Aankoop van producten en materiaal voor een project.
Producten & materiaal voorzien van codes.
Klaarzetten van de testruimte.
Bereiding van koude & warme producten.
Ontvangst en inschrijving van de testpersonen.
Producten opdienen aan de testpersonen.
Opruimen & onderhouden van de testruimte, magazijn en het materiaal.

SCHRIKT ADMINISTRATIE JE NIET AF?
Invullen van productfiches.
Beheer van de database van testpersonen. (uitnodigingen versturen,
agendabeheer,…)
Ontvangen en versturen van materiaal.
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HERKEN JE JEZELF IN DE VOLGENDE KENMERKEN?
Je hebt interesse in de wereld van marktonderzoek.
Je bent praktisch en organisatorisch ingesteld.
Je werkt zelfstandig & resultaatsgericht op een nauwkeurige, consistente en proactieve
manier.
Je persoonlijke hashtags: #praktisch #nauwkeurig #enthousiast.
Je bent in staat eenvoudige computerproblemen zelfstandig op te lossen.
Je werkt vlot met de meest courante programma’s van MS Office.
Je drukt je vlot uit in het Nederlands en hebt basiskennis van Frans en Engels.
Je bent in het bezit van een rijbewijs B en rijdt graag met de wagen.

DAN HEBBEN WIJ HET VOLGENDE AANBOD VOOR JOU!
Je maakt deel uit van een top, dynamisch en gepassioneerd team waarin
zelfstandigheid wordt aangemoedigd.
Je werkt mee aan uitdagende en zeer wisselende projecten bij internationale klanten.
Je komt terecht in een inspirerend kantoor en een eersteklas sensorisch laboratorium
in de groene buitenwijken van Leuven.
Je krijgt een competitief salaris met daarbovenop een reeks extra legale voordelen
binnen een 40-uur / 38-uurwerkschema met 12 extra vrije dagen.

HELEMAAL JE DING?
We zien je korte motivatie en CV graag toekomen op joinus@haystack-international.com.
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