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Skarp Analytiker til Danske Universiteters sekretariat
Danske Universiteter søger en skarp analytiker, der har lyst til at arbejde med tal og
analyser på universitetsområdet.
Danske Universiteter er de otte danske universiteters fælles interesseorganisation. Vi
arbejder for, at universiteterne har gode vilkår for at løfte deres samfundsansvar;
forskning, forskningsbaseret uddannelse og vidensdeling. Konkret arbejder vi bl.a. med
analyser af studietider og frafald, internationale studerende og universitetsuddannedes efterfølgende arbejdsmarkeds- og karriereforløb. Vi søger en kollega, der vil være
med til at løfte denne opgave.
Om stillingen
Vi søger en kollega, der skal arbejde med data, som belyser den danske universitetssektor indsatser og resultater. Du skal både skrive en kort og præcis briefing til vores
medlemmer om eksterne rapporter og analyser, men også selv kunne arbejde med
vores egne data og med data fra eksterne kilder, såsom Danmarks Statistik, Uddannelsesministeriet og OECD. Du vil derudover også blive ansvarlig for sekretariatsbetjening
af arbejdsgrupper under Danske Universiteter.
Vi er et lille, ungt og uformelt sekretariat. I det daglige arbejde har vi et tæt og omfattende samspil med universiteternes medarbejdere og ledelser og med andre organisationer.
Om dig
Vi er på udkig efter en ny kollega, der udover at kunne skrive kort og præcist, også kan
arbejde med forskellige kvantitative og kvalitative data, herunder registerdata fra Danmarks Statistik.
Vi forventer, at du har interesse for forsknings- og uddannelsespolitik, og at du:
-

har en relevant kandidatuddannelse fra et universitet (økonomi, sociologi
el.lign)
kan analysere, har en stor talforståelse og lyst til at arbejde med data
har erfaring med STATA eller et tilsvarende statistikprogram
kan oversætte svært stof, sådant at det bliver let forståeligt for andre
er parat til at påtage dig forskellige opgaver i et mindre sekretariat

Det er en fordel, hvis du tidligere har arbejdet i en styrelse eller i en politisk ledet organisation, men nyuddannede opfodres også til at søge.
Du kan kontakte direktør Jesper Langergaard (tlf. 93507291) eller fuldmægtig Sara
Tvile Marker (tlf. 3336 9804), hvis du har spørgsmål til stilingen.

Stillingen ønskes besat 1. oktober 2017 eller snarest derefter. Vores kontor ligger i Købehavn, Fiolstræde 44, 1.th., men ansættelsesforholdet er formelt set under DTU. Derfor søges stillingen også gennem DTU’s rekrutteringssystem.
Ansættelse finder sted i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC med
løn efter anciennitet og kvalifikationer.
Ansøgningsfrist 15. august.
Søg stillingen her
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