
Praktik	  i	  Analyse	  &	  Tal	  
Er	  du	  vild	  efter	  at	  afprøve	  og	  udvikle	  din	  akademiske	  kompetencer	  af	  et	  
fagligt	  solidt	  analysebureau?	  Er	  du	  optaget	  af	  samfundsvidenskabelig	  metoder	  
og	  analyser	  indenfor	  social-‐	  og	  uddannelsesområdet?	  Er	  du	  interesseret	  i	  at	  
formidle	  samfundsvidenskabelig	  analyser?	  Så	  vil	  vi	  i	  Analyse	  &	  Tal	  gerne	  have	  
dig	  med	  på	  vores	  hold	  i	  forårssemestret	  2017.	  

Vi	  tilbyder	  dig:	  

• At	  blive	  en	  del	  af	  et	  kooperativt	  analysebureau	  på	  10	  personer,	  der	  
arbejder	  med	  sociologiske	  og	  digitale	  analyser.	  

• Et	  praktikophold,	  hvor	  du	  får	  lov	  til	  at	  afprøve	  og	  udvikle	  dine	  
akademiske	  kompetencer.	  

• At	  blive	  en	  del	  af	  et	  fagligt	  og	  kreativt	  fællesskab	  med	  højt	  til	  
loftet,	  hvor	  vi	  løfter	  i	  flok.	  	  

Vi	  forestiller	  os,	  at	  du	  fx	  skal	  arbejde	  med:	  

• Indsamling	  og	  bearbejdning	  af	  kvantitative	  kvalitative	  data	  på	  et	  eller	  
flere	  projekter.	  

• Research	  til	  nye	  projekter	  –	  fx	  fondsprojekter.	  
• Opdatering	  og	  udvikling	  af	  hjemmesider.	  
• Formidling	  af	  undersøgelser	  –	  fx	  presse	  og	  debat.	  

Vi	  forventer	  at	  du:	  

• Er	  i	  gang	  med	  en	  samfundsvidenskabelig	  uddannelse	  eller	  anden	  
metodestærk	  universitetsuddannelse.	  

• Har	  erfaring	  med	  kvantitative	  metoder.	  
• Har	  gode	  formidlingsevner	  både	  skriftligt	  og	  mundtligt.	  
• Er	  interesseret	  i	  social-‐	  og	  uddannelsesområdet.	  
• Kan	  lide	  at	  have	  forskellige	  og	  skiftende	  arbejdsopgaver.	  
• Har	  mod	  på	  og	  lyst	  til	  at	  researche	  og	  idéudvikle	  nye	  projekter	  sammen	  

med	  os.	  
• Har	  mod	  på	  at	  arbejde	  selvstændigt.	  

	  
Du	  må	  også	  meget	  gerne	  have:	  
• Erfaring	  med	  udformning	  og	  behandling	  af	  spørgeskemaer.	  
• Erfaring	  med	  kommunikation	  og	  formidling	  på	  internettet.	  
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• Flair	  og	  forståelse	  for	  at	  lave	  oplæg	  og	  pp-‐præsentationer.	  
• Erfaring	  med	  R	  og	  statistisk	  databehandling.	  
• Erfaring	  med	  eller	  interesse	  for	  projektudvikling	  
• Erfaring	  med	  fondsansøgninger.	  

	  
Praktisk	  

• Praktikopholdet	  er	  på	  37	  timer	  ugentligt.	  Det	  påbegyndes	  som	  
udgangspunkt	  den	  1.	  februar	  og	  vil	  vare	  5-‐6	  måneder	  efter	  aftale.	  Du	  vil	  
blive	  kompenseret	  med	  6.000	  kr.	  om	  måneden.	  

• Praktikforløbet	  skal	  være	  en	  del	  af	  din	  uddannelse.	  
• Send	  din	  ansøgning,	  CV	  og	  karakterbevis	  til	  Malte	  Moll	  Wingender:	  

malte@ogtal.dk	  
• Ansøgningsfristen	  er	  1.	  dec.	  2016.	  
• Ansættelsessamtaler	  forventes	  afholdt	  i	  uge	  49.	  
• Skriv	  meget	  gerne	  hvilke	  opgaver,	  du	  synes	  er	  interessante.	  

	  
Hvis	  du	  har	  spørgsmål,	  er	  du	  altid	  velkommen	  til	  at	  kontakte	  os	  på	  
malte@ogtal.dk	  eller	  tlf.	  40	  54	  32	  64.	  Læs	  mere	  på	  www.ogtal.dk	  

	  


