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Tænketanken Cevea søger en analytiker, der er dygtig til at udarbejde og analysere spørgeskemaer, skriver 

godt, er skarp på aktuelle samfundsøkonomiske og politiske problemstillinger og har lyst til at arbejde med 

progressive dagsordener for fremtidens velfærdssamfund. Stillingen er i første omgang en 

projektansættelse på seks måneder, som muligvis kan blive til en fastansættelse. 

 

Du er scient.pol, sociolog eller lignende og er lige blevet færdig med dit studie eller har 1-5 års relevant 

erhvervserfaring fx fra et analyseinstitut, en interesseorganisation eller en offentlig forvaltning. Din 

uddannelsesbaggrund er ikke afgørende, men du 

 

- har erfaring med at udarbejde og analysere spørgeskemadata (fx i SurveyXact, Stata eller R), 

- kan arbejde selvstændigt og målrettet med analyser 

- er hurtig til at danne dig et overblik over den eksisterende viden på et område 

- følger den politiske udvikling på de områder, du arbejder med 

- kan udarbejde notater, rapporter mv. 

- skriver godt og præcist 

- er i stand til at have flere bolde i luften på samme tid 

- er social og samarbejdsorienteret 

- og brænder for at påvirke samfundet i en progressiv retning 

 

Til gengæld for dit engagement og din indsats kan Tænketanken Cevea tilbyde 

 

- et godt og uformelt arbejdsmiljø med højt til loftet 

- tæt sparring om dine analyseopgaver og støtte fra dine kolleger i analysegruppen 

- intellektuelle og analytiske udfordringer 

- gode muligheder for personlig og professionel udvikling 

- stor indflydelse på dit eget og organisationens arbejde 

- fleksible arbejdstider og gode løn- og arbejdsvilkår 

- 5-6 engagerede kolleger i analysegruppen samt yderligere 6-7 dygtige kolleger, der primært arbejder med 

uddannelser og kommunikation 

- en arbejdsplads, hvor gode og originale analyser og politikudvikling går hånd i hånd, fordi vi alle ønsker et 

politisk, socialt, økonomisk og klimamæssigt bæredygtigt samfund 

 

Cevea er Danmarks progressive tænketank. Vi samarbejder med en lang række organisationer, der er 

afgørende for udviklingen af det danske samfund. Cevea er en fantastisk arbejdsplads, hvis du brænder for 

analyser, der har et progressivt politisk sigte, og hvis du er et selvstændigt og nysgerrigt menneske, der 

ønsker at præge den offentlige og politiske samtale i Danmark. Det er vores mål at være en central, 

dagsordensættende institution på de områder, vi arbejder med. Du kan læse mere om Cevea på cevea.dk. 

 

Er du interesseret, skal du senest den 1. december 2020 søge stillingen ved at sende en ansøgning inkl. CV 

m.m. til stilling@cevea.dk. Har du spørgsmål kan du kontakte vicedirektør og analysechef i Cevea, Asbjørn 

Sonne Nørgaard på asn@cevea.dk eller 2172 5413. 

 

Tiltrædelse 1. januar eller snarest derefter. 
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