Naam organisatie

Science Plus Group bv

Website organisatie

www.scienceplus.nl en
www.kwalitatieveanalyse.nl

Adres

Oude Boteringestraat 71

Postcode

9712 GG

Stad

Groningen

Land

Nederland

Telefoonnummer

+31622921655

Korte beschrijving van uw organisatie

Science Plus Group is leverancier van
wetenschappelijke software in Nederland en
vrijwel alle Europese landen. De software die
we aanbieden is ter ondersteuning van
onderzoek en onderwijs. Te denken valt aan
statistiek, kwalitatief onderzoek, psychologie
en econometrie.
We zijn een klein bedrijf dat gevestigd is in
de binnenstad van Groningen, op loopafstand
van de Grote Markt.

Online sollicitatieadres
Zijn open sollicitaties welkom?

Ja.

Gegevens contactpersoon
Voornaam

Abel

Achternaam

Keun

Geslacht

Man.

Functietitel

directeur

Adres kantoor

Oude Boteringestraat 71

Postcode kantoor

9712 GG

Stad kantoor

Groningen

Land kantoor

Nederland

Telefoonnummer contactpersoon

050-5791270

Emailadres contactpersoon

a.keun@scienceplus.nl

Zijn dit de gegevens van de
hoofdcontactpersoon?

Ja.

Wilt u dat studenten de gegevens van de
contactpersoon kunnen zien?

Ja.

Nieuwe vacature
Functietitel vacature

Part-time (thuiswerkende)
transcribenten gevraagd

Faculteit

Alle faculteiten

Aantal banen beschikbaar

5

Uren per week

5-20 uur

Salaris

Nader overeen te komen

Startdatum

03-02-2020

Einddatum

31-12-2020

Omschrijving van de functie

We zijn op zoek naar een aantal studenten
die voor ons audio-interviews willen
uitwerken in getypte tekst. We noemen dat
transcriptie.
Je kan dit vanuit huis doen en je bent flexibel
in het aantal uren! Meer dan een laptop heb
je niet nodig. Ideaal als bijbaan en goed
inpasbaar naast je studie.

Benodigde kwalificaties

- goede beheersing van de Nederlandse taal
is vereist
- beschikbaarheid van 5-20 uur per week
- beschikken over laptop/pc

Benodigdheden voor sollicitatie

CV

E-mailadres sollicitatie

a.keun@scienceplus.nl

Stad baan

Overal (thuiswerk)

Land baan

Nederland

Soort baan

Bijbaan

Vereiste diploma

Middelbare school / VWO

Deadline sollicitatie

01-07-2020

Opmerkingen en aanvullingen

We hebben voortdurend behoefte aan
transcribenten, dus sollicitaties zijn altijd
welkom. We geven de voorkeur aan
sollicitanten die voor lange tijd voor ons
willen werken.

