18. december 2017

Du sø ger stillingen ved at
sende din ansø gning online i
Miljø - og
fø devareministeriets
rekrutteringssystem,
mfvm.dk/stillinger senest
den 11. januar 2018
1. samtaler afholdes 18.
januar 2018.
2. samtaler afholdes 25.
januar 2018.
Tiltrædelse snarest muligt.
Stillingen er tidsbegrænset
og udlø ber 31. januar 2019
Arbejdstiden er 37 timer om
ugen.
Lø n og ansættelses-vilkår i
henhold til overenskomst i
staten.
Ansættelsessted
Madkulturen,
Maglegårdsvej 12,
4000 Roskilde

Se mere om Madkulturen på
madkulturen.dk

Er du Madkulturens konsulent
til viden- og analyseopgaver?
Som konsulent i Viden og Analyse får du ansvar for at gennemføre Madkulturens årlige survey
om madkultur ”Madindeks” i 2018. Du skal gennemføre analyser og formidle historierne bag i
en rapport med faglig tyngde og i et let forståeligt sprog. Herudover skal du deltage i flere
mindre analyseprojekter og skal bidrage med både kvantitativ og kvalitativ dataindsamling og
evaluering af vores mange projekter.
Madkulturen er sat i verden for at give danskerne mod på bedre mad. I tæt samarbejde med
vores partnere omsætter vi viden til projekter og aktiviteter med ét mål: Bedre mad til alle.
Derfor sø ger Madkulturen en metodisk stærk konsulent, der kan indgå i Viden og
Analyseteamets daglige arbejde. Arbejdet spænder bredt over evalueringsopgaver, større og
mindre analyser og samarbejde med Madkulturens kommunikations-, udviklings- og
projektafdeling. Vi bidrager blandt andet med kvalifikation af vidensgrundlag, fortolkning af tal
og statistikker og med at fø lge den nyeste viden på mad- og måltidsområdet. Stillingen er en
projektansættelse.

VI FORVENTER, AT DU
• Har en relevant samfundsfaglig kandidatuddannelse
•

Har en bred metodeværktøjskasse og erfaring med både kvantitativ og kvalitativ metode.

•

Har styr på de statistiske metoder, er habil bruger af STATA e.l. og er en haj til at lave
tabeller i Excel

•

Kan se historierne bag tallene og formidle dem til et bredt publikum

•

Arbejder selvstændigt og omhyggeligt - og fø lger opgaverne helt til dø rs

Det vil være en fordel men ikke et krav, at du har viden om mad- og måltidsområdet. Erfaring
med evaluering eller andre typer konsulentopgaver, vil der også bliver lagt vægt på.
VI TILBYDER
• En arbejdsplads med hø jt tempo og højt humør
•

Engagerede kolleger, der samarbejder på tværs af mange forskellige fagligheder

•

Spændende projekter med en stor kontaktflade til fø devaredanmark

Spø rgsmål kan rettes til direktø r Judith Kyst, judith@madkulturen.dk
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