HelloMind søger praktikant til analyseopgave
HelloMind søger en praktikant i efteråret 2019. HelloMind er en health tech virksomhed, der
hjælper folk med at bryde dårlige vaner og uhensigtsmæssige følelsesmæssige reaktioner. I
app’en HelloMind benytter vi os af dokumenteret hypnoterapi og har lavet forsøg i samarbejde
med Aarhus Universitets Hospital.
Vi er et lille dedikeret team, der søger en selvstændig studerende der har lyst til et praktikophold i
en health tech start-up virksomhed. Vi forestiller os en kandidat fra f.eks. Sundhed og informatik,
Global sundhed, Sociologi, Antropologi eller Etnografi men studerende fra andre studieretninger
er også velkomne til at søge.
Vi vil gerne have et indblik i hvordan folk bruger HelloMind og hvilke udfordringer der opstår i
deres forløb. Vi forestiller os at det skal løses ved kvalitative interviews, analyse af kvantitative
data og derigennem en analyse af brugen af HelloMind.
Dine opgaver bliver bl.a.:
• Udarbejde kvalitativt spørgeskema/guide
• Gennemførsel af interviews
• Afdækning af behovet for interaktion med brugerne f.eks. i form af avatarer, hjælpe videoer,
audio guides, chat funktioner eller forslag til behandlingsprogrammer.
• Afdækning af hvordan brugerne ønsker kommunikation
• Analyse af kvantitative data
• Sammenfatning af materialet til konkrete anbefalinger
De kvantitative data trækker vi fra vores systemer, som App Store, Google Play Store, MixPanel,
App Figures samt SensorTower. Du vil selvfølgelig blive introduceret for de forskellige programmer
hvis du ikke er bekendt med dem.
Som praktikant hos HelloMind vil du blive en del af dagligdagen i en lille start up virksomhed. Du
vil kunne afprøve din faglighed i praksis og få konkret erfaring med en række analyseværktøjer og
målingsparametre der er essentielle for at kunne optimere en app i på et toptunet marked. Du vil
få stor frihed i din opgaveløsning og da vi er et lille team kan vi hurtigt implementere og afprøve
nye ideer og strategier.
Arbejdsmiljøet er fleksibelt. Vi har kontor i Health Tech Hub i Pier 47 på Langelinje i et dynamisk
miljø med mange andre Health Tech virksomheder.
Læs mere om HelloMind på www.hellomind.com
Vi holder løbende samtaler, så send din ansøgning hurtigst muligt senest 28. maj 2019 kl 12.00
Send ansøgningen samt cv til Sofie Mønster sofie@hellomind.com

