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’Talstærk’ studerende søges til
analyseopgaver i Madkulturen

Vi skal have din
ansøgning og CV senest
den 2. april 2018. Du
kan søge stillingen her:
http://mfvm.dk/job/
Hvis du har spørgsmål til
stillingen, kan du kontakte
analysekonsulent
Hannibal Hoff på
tlf. 25 32 92 01 eller
hannibal@madkulturen.dk
Der afholdes samtaler i
uge 15, og vi forventer at
du kan starte senest d.
16. april, 2018.
Løn og ansættelsesvilkår i
henhold til overenskomst
med staten.
Ansættelsessted:
Madkulturen,
Maglegårdsvej 12,
4000 Roskilde.
+45 31 62 36 23
Læs mere på
madkulturen.dk

Savner du praktisk erfaring med statistik og
kvantitativ metode?
Madkulturen søger en studerende til at understøtte det daglige arbejde i Viden- og Analyse
afdelingen, særligt i forbindelse med årets store Madindeks undersøgelse.
Madkulturen arbejder for at styrke den danske madkultur og hvert år undersøger vi
danskernes mad- og måltidsvaner i et årligt Madindeks. Din primære opgave bliver at bidrage
til og gennemføre kvantitative statistiske analyser og være med til at afrapportere disse.
Du får arbejdsplads hos Madkulturen i Roskilde og din arbejdstid ligger som udgangspunkt to
dage om ugen (ca. 15 t. pr. uge), men vil kunne planlægges så det passer med dit studie.
Stillingen udløber med udgangen af november 2018.
Dine arbejdsopgaver bliver:
•
At gennemføre og afrapportere statistiske analyser (Stata)
•
Evt. øvrige ad hoc opgaver i Viden- og analyseafdelingen
Vi forventer, at du
•
Er i gang med en relevant videregående uddannelse (f.eks. sociologi, statskundskab
eller erhvervsøkonomi)
•
Har erfaring med statistik og kvantitative metoder
•
Har indgående kendskab til Stata og kan lave tabeller i Excel
•
Er glad for at gå på opdagelse i tal og kan finde historier bag tallene
•
Arbejder med stor selvstændighed og omhyggelighed
Vi tilbyder dig
•
Et meningsfuldt og selvstændigt studiejob hvor du arbejder for bedre mad til alle i et
humørfyldt arbejdsmiljø præget af engagement og høj faglighed
•
Masser af faglige udfordringer og faglig sparring
•
At vi lytter til gode ideer og giver frihed i opgaveløsningen
Om Madkulturen
Madkulturen er en selvejende institution under Miljø- og Fødevareministeriet, der arbejder for
‘bedre mad til alle’ med fokus på kvalitet, vækst i fødevareerhvervet og velfærd til danskerne.
Madkulturen samler fødevaredanmark på kryds og tværs og vil sikre bedre mad til alle. Du kan
læse mere om Madkulturen på madkulturen.dk.
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