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The Alignment House
Kapellestraat 13
3421 CT Oudewater

Gezocht: junior (markt)onderzoeker (8-16 uur per week) 

The Alignment House zoekt enthousiaste, zelfstandige studenten die ons kunnen 

helpen met marktonderzoek, big-data-analyses, beleidsonderzoek en het doorlichten 

van business cases. Op basis van jouw onderzoek helpen we organisaties relevant te 

zijn voor hun doelgroep, zich te onderscheiden van hun concurrenten en hun business 

cases scherp te stellen. Ben jij leergierig, een snelle denker en oplossingsgericht? En 

ben je op zoek naar een bijbaan voor 8 à 16 uur per week? Dan zijn wij op zoek naar 

jou! 

The Alignment House? 

The Alignment House helpt organisaties om zich strategisch te positioneren en hun 

merkbelofte waar te maken in alles wat de organisatie, alleen of in 

samenwerkingsverband, doet. Dit doen we o.a. op basis van kwalitatief en kwantitatief 

onderzoek. 

We zijn actief in verschillende branches en hebben heel diverse opdrachtgevers: van 

gemeenten tot KIA; van bibliotheken tot Schiphol; van zorginstellingen tot 

advocatenkantoren; en van ziekenhuizen tot Wildlands Adventure Zoo Emmen. 

Geen dag is hetzelfde! 

Waar bestaan je werkzaamheden uit? 

• Het voorbereiden en verrichten kwalitatief onderzoek (interviews, focusgroepen, 

mystery guest visits) en kwantitatief onderzoek (enquêtes, observatie, registratie, 

deskresearch etc). 

• Het analyseren van verschillende big data-bronnen 

• Het verrichten van markt-, beleids- en concurrentieanalyses  

• Het uitvoeren van klant- en doelgroep-analyses 

• Presenteren van onderzoeksresultaten aan opdrachtgevers 

 

 



 

Naar wie zijn wij op zoek? 

• Je bent tweede-, derde- of vierdejaars WO-student of net afgestudeerd 

• Je bent analytisch sterk, leergierig en oplossingsgericht  

• Je werkt gestructureerd en je beschikt over goede communicatieve vaardigheden  

• Je kunt zelfstandig werken en bent proactief  

• Je bent 8 tot 16 uur per week beschikbaar 

Wat bieden wij jou? 

• Een uitdagende en dynamische werkomgeving met gepassioneerde collega’s 

• Goede begeleiding en coaching op nieuwe werkvormen 

• Kennismaking met big data, positionering, merk-denken, business cases 

• Flexibele werktijden en de mogelijkheid om vanuit huis te werken 

• Een goed uurloon 

Geïnteresseerd? Stuur je motivatie en CV naar werken@alignmenthouse.nl  

 


