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Stillingen er foreløbig fra 1. februar til 
juni 2016 med mulighed for forlængelse. 
Stillingen er cirka 15-20 timer ugentligt - 
aftales nærmere. 

Vi glæder os til at høre fra dig!

ANSØGNINGSFRIST: ANSØGNINGER OG SPØRGSMÅL 
RETTES TIL:

STUDENT TIL ANTROPOLOGISK ANALYSEVIRKSOMHED

OM OS:
Vi er en antropologisk virksomhed med speciale i undersøgelser af  hverdagslivet i by- og 
boligområder. Vi yder strategisk rådgivning om, hvordan man skaber interessante og resiliente 
byer og lokalsamfund. Vi arbejder omverdensinddragende med at udvikle de konkrete 
forhold, der skaber muligheder for både livsudfoldelse, tryghed og et værdigt liv. 

OM JOBBET:
• du får erfaring med projektorienteret arbejde - lige fra udarbejdelse af  projektbeskrivelser 

til analyse og udfærdigelse af  rapporter og andre former for formidling
• du vil bidrage til udvikling af  vores arbejdsmetoder- og processer 
• du vil hjælpe med administrative ad-hoc opgaver såsom arkivering, opdatering af  

hjemmeside og sociale medier 
• du får en unik mulighed for at anvende og styrke dine analytiske kompetencer i praksis i 

samarbejde med et dedikeret team

OM DIG:
Du studerer et human- eller samfundsvidenskabeligt fag, har kompetencer indenfor 
kvalitative metoder og er interesseret i at udvikle din faglighed og afprøve dine akademiske 
kvalifikationer i en privat virksomhed. Du har stærke metodiske og analytiske kompetencer, 
er skarp i skriftlig formidling og har interesse for og gerne erfaring med rådgivning og 
evaluering. Du evner at være tilknyttet flere projekter samtidig, og trives med forskelligartede 
opgaver - både analytiske og administrative.

TORSDAG D. 21. JANUAR 2016 

KL. 17.00

Har du interesse i bylivsstudier, klimatilpasning og tryghedsskabelse?
Vi kan tilbyde dig et spændende job i et inspirerende miljø med høj faglighed og mange 

udviklingsmuligheder. Som studentermedhjælper i Gemeinschaft vil du blive en aktiv del af  
en travl arbejdsplads, hvor vi udfordrer og stiller krav til hinanden. Vi er en arbejdsplads med 
en uformel struktur, og hvor vi har det godt med både sunde vidensudvekslinger og sociale 

arrangementer. Du kan forvente stor indsigt i, hvordan en privat virksomhed drives, ligesom du 
vil have rig mulighed for at sætte dit personlige præg på stillingen. 


