Studentermedarbejder til konsulentvirksomhed
- med overblik, energi og et serviceminded gåpåmod
Type2dialog er en velrenommeret konsulentvirksomhed, der bistår kommuner, regioner og styrelser med
analyser, strategisk rådgivning og implementeringsprocesser inden for de store velfærdsområder.
Vi søger en ny studentermedarbejder, der har lyst til at være med på et innovativt vækstteam ved siden af
studiet. Vi leder efter dig, som er i gang med en uddannelse indenfor cand.polit.(økonomi), statskundskab
eller læser på CBS indenfor økonomi, finansiering eller regnskab.
Jobindhold
Du bliver en del af et team med 13 konsulenter og 2-3 studentermedarbejdere.
Dine arbejdsopgaver vil være forskelligartede og bl.a. omfatte:
•

Databehandling og analyser, samt rapportering

•

Diverse konsulentsupport opgaver

•

Diverse research og koordineringsopgaver

•

Produktion af spørgeskemaer, dataindsamling, rapportering, m.v.

•

Bidrage til at varetage andre faste opgaver så som ajourføring af lager, klargøring af data til
management rapporter, og lignende.

Det vil være en fordel, hvis du
•

Er detaljeorienteret, analytisk og erfaren i Excel.

•

Er talstærk, struktureret og kan sætte tingene i system.

•

Et godt blik for formidling af data gennem grafer, tabeller og tekst.

•

Trives i et dynamisk miljø, med afvekslende opgaver af stort og småt.

•

Godt humør og gåpåmod.

Virksomhedens geografiske placering
Din primære arbejdsplads vil være i Type2dialogs hovedkontor i Kgs. Lyngby.
Som udgangspunkt vil arbejdsmængden ligge på ca. 10-14 timer pr. uge. Hvis du vil læse mere om
Typ2dialog så klik ind på vores hjemmeside www.type2dialog.dk eller vores LinkedIn profil
https://www.linkedin.com/company/type2dialog.

Ansøgning
Kan du se dig selv i ovenstående stilling, så send en kort ansøgning og CV med foto til Anne Waage på
job@type2dialog.dk. Skriv ”Studentermedarbejder” i emnefeltet i din e-mail.
Har du spørgsmål, så kontakt Anne Waage på tlf. 2384 6919 eller send en mail til apw@type2dialog.dk.
Vi tager løbende stilling til indkomne ansøgninger, men vi vil gerne have din ansøgning senest fredag den
30. april.

