
Tutkija kuluttajatutkimusta tekevään tiimiin 
(1247).

Form of employment: Regular, Full Time
Location: Finland - Espoo, Kuopio
Organization: Bio and process technology
Application period: Monday, January 09, 2012 - Sunday, February 05, 2012

Tutkija kuluttajatutkimusta tekevään tiimiin 

Kuvaus tiimistä ja sen toiminnasta

Ravitsemustieteilijöistä ja kuluttajatutkijoista koostuva tiimimme kaipaa vahvistuksekseen kokenutta 
kuluttajatutkimuksen osaajaa. 
Tiimissä tehtävä tutkimus on usein monitieteistä. Elintarvikkeet ja ravitsemus ovat tiimin tutkimusaiheina 
keskeisiä. Kuluttajien käyttäytymisen ja ajattelun ymmärtämistä tarvitaan teknologisen, tuote- tai 
palvelujen kehityksen avuksi useilla muillakin aloilla, kuten pakkaus-, viestintä-, tekstiiliteknologian tai 
asumisen alalla. 
Tutkimustemme taustatavoitteena on ihmisen hyvinvoinnin, kestävän kehityksen ja yritysten 
kilpailukyvyn parantaminen. Tutkimuksemme pyrkivät integroimaan kuluttajatietoa teknologisten 
innovaatioiden kehittämiseen ja tuottamaan tietoa, jota voidaan hyödyntää tuotekehityksessä, 
markkinoinnin, yhteiskunnallisen päätöksenteon ja kuluttajatiedotuksen suunnittelussa.

Kuvaus tehtävistä

Tehtäväsi liittyvät tutkimuksen teon kaikkiin vaiheisiin. Tehtävä voidaan räätälöidä kokemuksesi 
mukaisesti kattamaan joko jotkut tai kaikki tutkimuksen osa-alueet. Pidemmällä aikavälillä toivomme 
Sinulta kiinnostusta kehittyä tutkimuksenteon kaikkien vaiheiden osaajaksi: tutkimusten ideointi, 
rahoituksen hakeminen, toteutus, raportointi, tulosten julkaiseminen kansainvälisissä julkaisuissa sekä 
menetelmien kehitys. Tehtävät ja palkkaus määräytyvät pätevyytesi mukaan.
Tehtävä on toistaiseksi voimassa oleva, aloitus voidaan sopia joustavasti.

Odotukset

Haemme tehtävään tutkijaa, joka hallitsee markkinointi- ja kuluttajatutkimuksen ja/tai 
käyttäytymistieteellisen tutkimuksen keskeiset kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät. Odotamme 
tutkimuskokemusta ja kiinnostusta poikkitieteelliseen ja soveltavaan tutkimukseen. Tohtorin tutkinto ja 
kokemus kotimaisten ja EU:n rahoitushakemusten teosta katsotaan eduiksi.
Edellytämme Sinulta korkeakoulututkintoa soveltuvalta käyttäytymistieteelliseltä alalta, kuten 
markkinointi, kuluttajatutkimus, sosiaalipsykologia tai psykologia. Tehtävä edellyttää hyvää 
englanninkielen suullista ja kirjallista taitoa.



Contact for this job: 

Richard Fagerström, teknologiapäällikkö
richard.fagerstrom@vtt.fi 
040 757 9181

Sallinen Janne, tiimipäällikkö
janne.sallinen@vtt.fi
040 159 4549

VTT Technical Research Centre of Finland is the biggest multitechnological applied research organisation in Northern Europe. VTT provides high-
end technology solutions and innovation services. 

In biotechnology VTT’s emphasis is in effective use of renewable natural resources in the production of industrial chemicals, biofuels and materials  
using enzyme biotools and cell factories. VTT hosts the Centre of Excellence in White Biotechnology – Green Chemistry, nominated by the Academy  
of Finland. 
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