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Serviceminded AC-fuldmægtig / data manager
 
Vil du være en del af et stærkt fagligt økonomisk analyse- og forskningsmiljø, hvor du vil komme til at beskæftige dig med nogle af
samfundets mest relevante problemstillinger og bringe dine faglige kompetencer i spil i samarbejde med anerkendte forskere? Så
har du nu muligheden for det ved at blive en del af analyseenheden ved Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi på Syddansk
Universitet (OECONOMIA), der arbejder med rekvireret forskning for eksterne parter i ind- og udland.

Analysecenteret søger en dygtig, grundig og serviceminded AC-fuldmægtig, som dels er ansvarlig for management af registerdata,
og dels vil blive involveret i en række af centerets analyse- og forskningsprojekter for ministerier, styrelser og private organisationer.

Som AC – fuldmægtig vil du bl.a. komme til at arbejde med følgende opgaver:

Bidrage til udarbejdelse af forskningsbaserede analyser for eksterne rekvirenter.
Vedligeholdelse og opdatering af projektdatabase
Bidrage til udarbejdelse af forskningsbaserede analyser for eksterne rekvirenter.
Strukturering og håndtering af store datamængder
Anvendelse af økonometriske og statistiske metoder
Bidrage til ideudvikling i forbindelse med nye projekter.
Bidrage til tilbudsskrivning og indhentning af opgaver.

Som data manager vil du bl.a. komme til at varetage følgende opgaver:

Udtræk fra relevante registre og udarbejdelse af dokumentation til forskere
Være kommunikationsled mellem Danmarks Statistik og forskere
Ansvarlig for datasikkerhedsprocedurer
Formidle adgang for forskere til at arbejde på Danmarks Statistiks forskningsmaskiner
Bidrage til databearbejdning, dataanalyse, rådgivning og praktisk vejledning til forskere og konsulenter i forbindelse med
registerforskningsprojekter

Du vil blive en del af en organisation med en høj faglig kvalitet i arbejdsopgaverne, en uformel omgangstone og godt socialt miljø
samt en fleksibel arbejdsplads, hvor der er rig mulighed for selv at præge dine arbejdsopgaver.

Kvalifikationer

Stillingen forudsætter at ansøger har en kandidatgrad i økonomi, matematik-økonomi eller videnskabelige kvalifikationer på
tilsvarende niveau indenfor et relevant samfundsvidenskabeligt område. Vi forventer at du kan tage initiativ, følge op på dine
opgaver, kan arbejde struktureret og have gang i flere sager på en gang. Der vil ved bedømmelse af ansøgeres kvalifikationer blive
lagt vægt på følgende:

Kan tage et stort selvstændigt ansvar og drive projekter frem herunder designe, gennemføre og formidle analyser
Har stærke faglige metodiske kompetencer herunder dokumenterede kompetencer indenfor økonometri og statistik
Kendskab til danske forskningsregistre fra Danmarks Statistik
Erfaring med håndtering og strukturering af store mængder registerdata i forbindelse med videnskabelige undersøgelser
Kendskab til kvantitative analysemetode
Praktisk erfaring med SAS-systemet, Stata, og/eller R. Evt. kendskab til ArcGIS eller Mapinfo
Gode kommunikations- og samarbejdsevner, skal beherske dansk og endvidere kunne tale med kollegaer på engelsk

 Om enheden

OECONOMIA bidrager til at bringe instituttets stærke tradition for forskning af høj international kvalitet i spil for samfundsgrupper og
interessenter uden for universitetets mure. Gennem OECONOMIA tilbydes forskningsbaseret konsulentbistand i form af
økonomiske analyser til offentlige og private organisationer i ind- og udland. Vores mission er at udarbejde rekvirerede analyser og
forskning ud fra en ambition om, at de skal indgå som en aktiv del af samfundet og samfundsdebatten. Det er et kendetegn, at
vores analyser er baseret på den nyeste økonomiske forskning og kvantitative metoder kombineret med en dyb institutionel indsigt.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Analysechef Morten Saaby på telefon: 6550 3223, mobil: 2674 2151, e
mail: mosp@sam.sdu.dk; Institutleder Jan Guldager Jørgensen på telefon: 6550 4375, mobil: 6011 4375, e-mail: jgj@sam.sdu.dk

Ansættelse finder sted i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC.

Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket "Ansøg online".

Vedhæftede filer skal være i Adobe PDF eller Word format. 
  
Hvert felt i ansøgningsskemaet kan kun indeholde én fil af max. 10 Mb. 
  
Vejledning i forbindelse med ansøgning findes her. 
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Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge
stillingen.

Antal ledige stillinger: 
1

Søg jobbet online
 

Vigtige datoer
Offentliggjort den: 
18. februar 2019 
Ansøgningsfrist: 
10. marts 2019 
Ansættelsesdato: 
1. maj 2019 

Virksomheden tilbyder
Ansættelsesform:  Fastansættelse 
Ugentlig arbejdstid:  Heltid  
Vilkår:  Almindeligt job  

Kontaktpersoner
Ikke oplyst 
Morten Saaby 
Hovednummer: 65503223 
mosp@sam.sdu.dk 

Arbejdsgiver
Syddansk Universitet 
Campusvej 55 
5230 Odense M  
(Arbejdspladsen ligger i Odense)

Ikke oplyst 
Morten Saaby 
Hovednummer: 65503223 
mosp@sam.sdu.dk 

Ansøgning
Søg via virksomhedens hjemmeside 
Søg telefonisk: 6550 1000 

Annonce ID
4947517

https://www.jobindex.dk/c?t=e425284&ctx=w&u=19444130
https://www.jobindex.dk/cms/evaluerdinarbejdsplads
mailto:mosp@sam.sdu.dk
http://www.sdu.dk/
mailto:mosp@sam.sdu.dk
https://www.jobindex.dk/c?t=e425284&ctx=w&u=19444130

