Praktikanter til kvantitativ og kvalitativ analyse søges
Få jord under neglene og hardcore erfaring til dit videre studieforløb/CV! Ønsker du
at bidrage til undersøgelser, der faktisk bliver brugt til noget? Så er en praktikplads
hos Analyse Danmark måske noget for dig. Vi søger to studerende til 1. halvår af 2018,
som kan meritoverføre en praktik – én til kvantitative- og én til kvalitative analyser.
Hvem er vores nye kvantitative praktikant?
Er i gang med en relevant videregående
uddannelse (f.eks. stud.scient.soc. eller stud.scient.pol.)
Er selvstændig, grundig og analytisk
Er metodisk velfunderet og har gerne
erfaring med at udarbejde spørgeskemaer
Har erfaring med SPSS (eller lignende)
og Excel
Kan inspirere os med ny viden fra dit
studie

Hvem er vores nye kvalitative praktikant?
Er i gang med en relevant videregående uddannelse (f.eks. anvendt kulturanalyse
(MACA) el. stud.scient.soc.)
Er selvstændig, grundig og analytisk
Er metodisk velfunderet og har gerne erfaring med at udarbejde spørgeguides og
gennemføre dybdeinterviews
Er god til at formulere sig skriftligt på
dansk og engelsk og har erfaring med rapportskrivning og præsentation i PPT
Kan inspirere os med ny viden fra dit studie

Hvem er vi?
Analyse Danmark er et analyseinstitut, der ligger på Frederiksberg. Vi arbejder med mange spændende projekter og analysetyper – både kvantitative og kvalitative - lige fra ’Danskernes holdning
til deres bank’ til ’Bøssers brug af kondom’. Vi har en bred faglighed og søger at udnytte dynamikken i medarbejdernes forskellige uddannelser og erfaringer. Se mere om os på www.analysedanmark.dk og på LinkedIn.
Det praktiske:
Praktikperioden forventes at starte omkring 15. januar 2018 og varer 5-6 måneder
Arbejdsstedet er Frederiksberg Allé 17, baghuset, 1820 Frederiksberg C
Den ugentlige arbejdstid udgør 39,5 timer inkl. ½ times daglig spisepause. Din frokost betales af Analyse Danmark
Arbejdstiden placeres som udgangspunkt på følgende dage; mandag-torsdag mellem kl.8:30
og kl.16:30 og fredag mellem kl. 8:30 og kl.16:00. Ved gennemførelse af kvalitative projekter kan feltarbejdet ligge på andre tidspunkter f.eks. om aftenen af hensyn til respondenterne. Du kan derfor til tider forvente aftenarbejde.
Vi er fleksible og deltidspraktikanter har også interesse, hvis det er nødvendigt at følge et
fag ved siden af.
Praktikken evalueres løbende.
I overensstemmelse med SU-loven på området er der mulighed for at få en erkendtlighed
ved siden af din SU, som udtryk for påskønnelse af det arbejde, du lægger
Ansøgning:
Kvantitativ praktikant: Send en kort ansøgning og dit CV, senest fredag 17. november 2017 til
Managing Director & Partner, Henrik Feindor Christensen, pr. e-mail hfc@analysedanmark.dk.
Ønsker du yderligere information, er du også velkommen til at kontakte Henrik på telefon 43 33
10 21.
Kvalitativ praktikant: Send en kort ansøgning og dit CV, senest fredag den 17. november 2017 til
Head of Qualitative Research, Marianne Hjelm Parastatis, pr. e-mail mhp@analysedanmark.dk.
Ønsker du yderligere information, er du også velkommen til at kontakte Marianne på telefon 43
33 10 08.
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