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DAMVAD Analytics söker praktikant till höstterminen 2019 

Vilka är vi? 

DAMVAD Analytics är ett konsultföretag baserat i Stockholm och Köpenhamn med kunder i hela Norden. Vi 

arbetar med samhällsekonomiska analyser inom ämnen såsom arbetsmarknad, utbildning samt forskning 

och innovation. Inom dessa områden kombinerar vi kvantitativa och kvalitativa metoder för att tillhandahålla 

värdefulla insikter till kunder i både offentlig och privat sektor. I din roll hos oss kommer du att hjälpa våra 

kunder i uppdragen, men även bidra till interna processer såsom metodutveckling. 

Vilka arbetsuppgifter kan förväntas? 

Du kommer att bli en del av ett dynamiskt, kreativt och ambitiöst företag där samtliga medarbetare 

uppmuntras att bidra med nya idéer. Vi är en platt organisation där varje medarbetares bidrag till helheten 

värderas högt. 

Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av: 

- Datainsamling av både kvalitativa och kvantitativa underlag 

- Enkätundersökningar 

- Kommunikation av resultat i form av rapporter och presentationer 

- … och mycket annat. Vi arbetar på konsultbasis vilket ofta innebär tajta deadlines och flera 

pågående projekt samtidigt. 

Vem är du? 

Du studerar på ett masterprogram med samhällsvetenskaplig inriktning och är intresserad av att genomföra 

en yrkesförberedande praktik. Du har goda akademiska meriter och gedigna kunskaper inom Excel. 

Erfarenhet från liknande uppgifter, t.ex. som forskningsassistent, är starkt meriterande. Eftersom vi ofta 

skriver rapporter på svenska söker vi någon som är flytande på svenska både muntligt och skriftligt. 

Om du besitter följande egenskaper är den här praktikplatsen perfekt lämpad för dig: 

- Stort samhällsintresse 

- Starka färdigheter inom både kvalitativa och kvantitativa metoder 

- Bra på att uttrycka dig skriftligt 

- Snabb på att ta till dig ny information 

- Van att arbeta i högt tempo 

Hur ansöker man? 

Skicka din ansökan senast 2019-04-07 till job@damvad.com. Vid eventuella frågor kontakta Jesper 

Johannesson på 073 615 13 01. För mer information om DAMVAD Analytics, se www.damvad.com 
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