Complex data. Predictive Analytics. Big impact!
DAMVAD Analytics søger praktikanter til foråret 2019

I DAMVAD Analytics er vi lige nu på udkig efter praktikanter til foråret 2019. Du skal være med til at kvalificere
politiske beslutningsprocesser gennem udarbejdelsen af et solidt evidensgrundlag til vores kunder.
Hvem er du?
Du er på kandidatdelen på en samfundsvidenskabelig uddannelse og er blandt de bedste på din årgang. Du
har stor interesse for at arbejde med evaluering og analyse, der skal anvendes til politikudvikling eller
strategiske beslutningsprocesser. Herudover kan du nikke genkendende til følgende:
✓

Stærke metodekompetencer fra fx. studiejob eller opgaver på studiet

✓

Analytisk skarp, observant og struktureret

✓

Gode skriftlige og mundtlige formidlingsevner

✓

Nyder at være tilknyttet flere projekter med forskelligartede arbejdsopgaver

Hvad skal du arbejde med?
DAMVAD Analytics er en analysevirksomhed, som kombinerer store mængder af økonomiske data med
stærk indsigt i de områder, vi beskæftiger os med fx: uddannelse og beskæftigelse, energi og klima, forskning
og innovation samt erhvervslivets vækst og rammevilkår. Vi laver kvantitative avancerede analyser baseret
på økonometriske, bibliometriske og matematiske modeller af bl.a. registerdata, organisationsinterne data
og internationale data.
Du bliver en del af en dynamisk, kreativ og ambitiøs hverdag, hvor der ikke er langt fra idé til produkt. Vi har
en uformel omgangstone og et godt socialt fællesskab. Du vil indgå i et fast udviklingsforløb, hvor du bl.a. vil
bidrage til den konkrete problemløsning og arbejde med:
•

Kvantitativ dataindsamling og analyse (R, Excel og programmering hvis interesse)

•

Mundtlig og skriftlig formidling af resultater (i fx. Power Point og Tableau) og udarbejdelse af rapporter

•

Deltagelse i kundemøder

•

Tilbudsskrivning og idéudvikling til salgsarbejde

Hvad tilbyder vi?
Vi kan matche dine forventninger til et spændende og udviklende arbejde, hvor du får:
•

Et stærkt fagligt miljø, hvor du har mulighed for at anvende metoderne fra studiet i praksis

•

Stor personlig og faglig udvikling

•

Mulighed for ansvar ud over det sædvanlige i alle faser af kundeprojekter

Praktikperioden løber fra medio januar 2019 til juni 2019 (eller efter nærmere aftale), og vi tilbyder dig 5.000
kr. om måneden. Send en kortfattet ansøgning til job@damvad.com senest d. 14. oktober 2019 og vedhæft
CV, karakterudskrift og eventuelle anbefalinger – bemærk dog, at vi ansætter løbende. Har du spørgsmål til
stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Partner Asbjørn Knudsen på 2022 7443 eller
abk@damvad.com eller Efterårspraktikant Annika Toftegaard Vander på 2763 2722 eller ava@damvad.com.
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