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Vi søger en praktikant til forårssemestret 2016, som kan hjælpe os med 
spændende research- og analyseprojekter for en række interessante kunder 

Hvem er du? 

Har du et brændende ønske om at forstå forbrugeradfærd og vil du være med til at indsamle og omsætte 
kunde og brugerindsigter til værdiskabede koncepter, løsninger og handlinger. Så er det dig, vi er på udkig 
efter. Vi forestiller os at: 

 Du er studerende på kandidatniveau på samfundsvidenskabelig eller anden relevant uddannelse 

 Du har teoretisk viden og måske lidt praktisk erfaring med kvalitative metoder, brugerinddragelse 
mv. 

 Du er skarp til at forstå og omsætte data, indsigter og viden til konkrete løsninger  

 Du er sprogligt dygtigt og kan lide at fordybe dig i interview og rapporter 

 Du er modig og tør at gå med ud på feltarbejde 

 Du kan arbejde selvstændig, struktureret, engageret og fleksibelt 

Hvem er vi? Hvad tilbyder vi? 

AIM Create er en relativ nystartet virksomhed i den danske analyse/konsulentbranche, og har på kort tid 
skabt sig en stærk position hos flere af de største og mest interessante virksomheder i Danmark.  

Vi er et team af cand.merc.’ere, kommunikationsfolk og etnografer m.fl. Vi har et uformelt arbejdsmiljø, 
med højt til loftet og der er rum til at du kan være med til at skabe nye ideer, og præge projekterne og 
outputtet. 
 
De faglige krav er store, tempoet højt, men vi har det sjovt. 

 Du får erfaring med at anvende og udvikle research projekter 
 Du får erfaring med projektkoordinering ved gennemførelse af interviewundersøgelser og 

fokusgrupper  
 Du får erfaring med interview og feltarbejde 
 Du får erfaring med at udvikle indsigter og rapportering af disse 
 Du kommer til at arbejde med danske FMCG samt internationale BTB virksomheder 
 Du får erfaring med at være en del af et dynamisk projektteam og vil lære alle faser i et projekt fra 

opstart, udvikling af undersøgelsesdesign, feltarbejde og færdiggørelse af præsentation og 
løsninger til kunden  

 Du vil som praktikant arbejde fuld tid og derved få en god fornemmelse af livet og kulturen i en 
mindre virksomhed. Vi er selvfølgelig fleksible ift. praktikopgave og evt. eksamen. 

Praktikperioden løber i forårssemestret og vi tilbyder SU-kompensation under praktikopholdet 

Vi glæder os til at høre fra dig! 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Lotte Borch (5136 0071), ellers send din ansøgning til 
lotte.borch@aimcreate.dk 
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