VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR
Q: Vad går jobbet ut på?
A: Att anonymt besöka butiker, restauranger eller hotell och utvärdera bemötandet och
personalens kundservice.
Q: Varför görs detta?
A: För att kunna förbättra kundbemötandet som i längden leder till att svensk handel kan
fortsätta att utvecklas.
Q: Vad är lönen?
A: Lönen varierar beroende på uppdrag. Mindre och väldigt lätta uppdrag kan ge ca 80 kr
och mer avancerade uppdrag som tar längre tid kan ge upp till 400 kr. Men vanligast är det
att ett ordinarie butiksuppdrag ger ca 120 kr.
Q: Ersätter ni transportkostnader?
A: Ja, beroende på avstånd. Vi ersätter 18,50 kr per mil. Vi ersätter motsvarande summa för
biljetter inom kollektivtrafik också.
Q: Vad är det för avtal? Kan jag sluta när som helst?
A: Detta är en så kallad projektanställning vilket innebär att du enbart är aktivt anställd
under tiden du utför arbetet. Mellan uppdragen är du ”vilande” i vår databas av mystery
shoppers. Du kan avsluta din anställning hos Daymaker när du önskar och vi har ingen
uppsägningstid.
www.daymaker.se

Här har vi samlat lite vanliga
frågor och svar angående
jobbet som mystery shopper
hos oss. Om det är något mer
du undrar över så kontakta
oss på info@daymaker.se.
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Q: Hur ofta gör man uppdrag?
A: Så ofta/ sällan du själv väljer. Du får själv välja de uppdrag du vill och kan göra, och kan därför styra hur många uppdrag
du gör under en period.
Q: Kan man jobba heltid som shopper?
A: Nej det blir svårt, tyvärr har vi inte så många uppdrag så det är en möjlighet.
Q: Är man garanterad ett visst antal timmar?
A: Nej, vi kan inte garantera ett visst antal timmar då detta är helt avgörande för hur våra kunder väljer att utföra mystery
shopping.
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