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Vil du være med til at udvikle samfundsrelevante analyser og politikforslag?
Tænketanken Cevea søger dygtige og engagerede samfundsvidenskabelige analysepraktikanter,
som brænder for at analysere, udvikle og formidle løsninger på aktuelle samfundsudfordringer på
en arbejdsplads i højt gear. Praktikperioden løber fra 1. februar til 30. juni 2020.
Som analysepraktikant skal du have politisk tæft og stærke analytiske kompetencer. På det faglige
plan søger vi dig, der har metodisk klarsyn og en forkærlighed for at arbejde med empiri. På det
personlige plan lægger vi stor vægt på, at du er selvstændig og initiativrig, men samtidig også en
fleksibel og udadvendt holdspiller.
Hos os får du en unik mulighed for at sætte dit aftryk på debatten om udviklingen af det
progressive Danmark. Du skal have en evne og vilje til at udfordre gængse dogmer og etablerede
sandheder.
Hvis du vil være med til at flytte den politiske dagsorden, så er Tænketanken Cevea stedet for dig!
Om stillingerne
Ethvert praktikforløb er forskelligt. Derfor er udbyttet forskelligt fra person til person. Vi er dog
meget optagede af, at vi i fællesskab sikrer, at forløbet bliver en læringsproces.
Du vil som praktikant i Tænketanken Cevea:










gennemføre større og mindre analyseprojekter
udføre større og mindre research-opgaver
få skræddersyet et praktikforløb, der passer til dine personlige præferencer og
forventninger
få mulighed for at få stor indflydelse på tilrettelæggelsen af dine egne arbejdsopgaver
blive en del af analyseafdelingen, der blandt andet udarbejder tænketankens notater og
debatindlæg
være med til at videreformidle data og analyser gennem indlæg i den offentlige debat
få adgang til maskinrummet i den politiske meningsdannelse
skærpe din politiske og samfundsmæssige forståelse, og styrke dine evner i skriftlig
formidling
sætte dit personlige aftryk på en innovativ politisk organisation med en flad
organisationsstruktur, højt til loftet og fart over feltet
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Kvalifikationer
Som praktikant i Tænketanken Cevea forventer vi, at du har
 stor selvstændighed og vilje til at tage ansvar
 et indgående kendskab til det politiske system i Danmark
 erfaring med og lyst til at samarbejde med andre på konkrete projekter
 erfaring med kvantitative og kvalitative analyser
 kendskab til statistiske redskaber og Excel
 stort gå-på-mod, engagement og let til smil
 sympati for tænketankens grundlæggende værdier
Praktikken er som udgangspunkt en akademisk praktik, der skal være meritgivende på ansøgerens
studie. Den ugentlige arbejdstid er 37 timer. Praktikanten modtager en økonomisk erkendtlighed
som påskønnelse. Vi kan i et rimeligt omfang tage hensyn til dit eventuelle studiejob i
planlægningen af din arbejdsuge.

Om Cevea
Tænketanken Cevea blev etableret i september 2008. Cevea er en uafhængig tænketank, der har
til formål at udvikle progressive idéer for at fremme et samfund baseret på frihed, lighed og
fællesskab igennem analyser, uddannelse og debat.
Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål til praktikforløbet, er du velkommen til at kontakte analytiker Malte Nyfos
Mathiasen (telefon 61 27 28 42, mail mnm@cevea.dk) eller analytiker Frederik Lasserre (telefon 51
32 34 36, mail frl@cevea.dk). Du kan lære mere om tænketanken og vores arbejde på
www.cevea.dk, vores Facebookside eller ved at følge os på Twitter.
Ansøgning
Ansøgning, CV samt eventuelle anbefalinger skal sendes til stilling@cevea.dk. Ansøgningerne vil
blive behandlet løbende, men skal være os i hænde senest mandag d. 7. oktober 2019 kl. 12.00. Vi
holder løbende samtaler. Ansøgningen skal mærkes ”Analysepraktikant”, og du må gerne skrive,
hvor du har fundet opslaget.
Tænketanken Cevea opfordrer alle uanset køn, alder, religion og etnisk baggrund til at søge den
opslåede stilling.
Ansøg nu igennem dette link: https://form.jotformeu.com/92523717501352
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