Internship: Business Analyst
Om Kaplan och tjänsten
Nu söker vi på Kaplan, Nordens ledande Customer Management-företag, förstärkning till vårt
prisbelönta strategiteam. Med en kundlista bestående av välkända företag så som Scandic Hotels, SJ,
Circle K, Svenska Spel, Åhléns, Com Hem med flera är vi på Kaplan experter på att definiera och skapa
kundupplevelser. Vårt helhetserbjudande är unikt i branschen då vi knyter samman analys, strategi,
kommunikation och tekniska lösningar. Hos oss jobbar ca 75 medarbetare fördelade på våra två kontor i
centrala Stockholm och Köpenhamn och nu är vi på jakt efter ytterligare Business Analysts som kan
ansluta till vårt strategiteam i Stockholm.

Är det dig vi söker?
Vi söker dig som studerar på masterutbildningen inom marketing/management/business/economics
eller liknande och som är tillgänglig för jobb 15-20h/v med start så snart som möjligt alternativt i januari
2018. Internshipet sträcker sig 6 månader (med möjlighet för ytterligare jobb om så önskas). Du är
ambitiös och analytiskt lagd och trivs i en miljö där kreativitet och innovationsförmåga är lika viktigt som
att vara affärsdriven. Du har ett genuint intresse för kundupplevelser och är nyfiken på kundinsikt,
personaliserad kommunikation och datadriven marknadsföring.

Varför Kaplan?
Som intern hos oss ges du möjligheten att utvecklas som strategikonsult, sida vid sida med erfarna
konsulter i verkliga kundcase. Vi erbjuder en innovativ miljö där vi driver marknadsföringen in i en ny
fas.
Du får chansen att arbeta på ett företag som befinner sig i en stark tillväxtfas och som just nu etablerar
en ny bransch med hjälp av några av Nordens största företag inom detaljhandel, telecom, transport,
resor, hälsa, media och dagligvaruhandel.

Ansökan
Om detta låter som något för dig - tveka då inte att höra av dig till rekrytering@kaplan.se med personligt
brev samt CV. Vi kallar till intervju löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Tillträde så snart som
möjligt alternativt i januari 2018.
Har du ytterligare frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Mattias Ek på
mattias.ek@kaplan.se.

Vi på Kaplan ser fram emot att höra från dig!

