Praktik hos Als Research
Ansøgningsfrist: Den 15. november 2012 kl. 12.
Hvordan finder man ud af, hvordan man begrænser social kontrol
i minoritetsetniske familier? Hvordan fungerer folkeskolens
arbejde med sociale kompetencer? Hvordan hjælper man indsatte
ud af bande- og rockermiljøet? Hvordan kan man få flygtninge til
at hjælpe hinanden i deres integrationsproces? Hvordan får man
mænd til at søge ind på kvindefagene?
… Dette er nogle af de spørgsmål, vi hos Als Research arbejder
med at løse. I foråret 2013 søger vi 5 praktikanter, som har mod
på at indgå i et dynamisk, kreativt og uformelt arbejdsmiljø
præget af høj faglighed.

Als Research er en mindre forsknings- og analysevirksomhed
med speciale inden for integrations-, udsatte-, sundheds- og
uddannelsesområderne. Vi samarbejder med et stort antal
private og offentlige organisationer med behov for
forskningsbaserede undersøgelser, evalueringer, udredninger,
kurser og kampagner. Blandt vores samarbejdspartnere i foråret
2013 er Rockwool Fonden, Københavns Kommune,
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Kriminalforsorgen, Dansk Flygtningehjælp og Ministeriet for
Ligestilling og Kirke.

Vi tilbyder…

Som praktikant vil du få indblik i mange aspekter af en
analysevirksomheds arbejdsområder, og du vil komme til at
arbejde selvstændigt med varierende opgaver. Vores hverdag
kan ofte være uforudsigelig og hektisk, men du vil befinde dig
inden for rammerne af en tryg arbejdskultur præget af åbenhed,
humor og tæt samarbejde. Du vil få et reelt ansvar for de ting, du
laver – naturligvis med sparring fra de fastansatte konsulenter.

Als Research lever af høje kvalitetsprodukter, og vi har brug for
de bedste af jer!

Vi søger . . .

Forsknings- og analysepraktikanter, der har mod på at deltage i
flere og varierende projektfaser, herunder:


Research og baggrundsanalyser, planlægning og
organisering af projektforløbet, udarbejdelse af
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spørgeskemaundersøgelser, interviewguides samt
etablering af kontakt til relevante samarbejdspartnere.


Udførelse af kvalitative interview, deltagerobservation
og spørgeskemaundersøgelser samt analyse af
datamaterialet.



Udarbejdelse af rapporter, planlægning af kurser og
produktudvikling.



Opgaver af administrativ, logistisk og praktisk karakter.

Vi forventer…



Du er i gang med overbygningen på en samfundsfaglig
eller humanistisk videregående uddannelse.



Du har erfaring med brugen af kvantitative og kvalitative
metoder.



Du har gode formidlingsevner både skriftligt og
mundtligt.



Du har flair for projektarbejde.



Du har topkarakterer fra dit studie



Du er udadvendt og har mod på at arbejde selvstændigt
og er frisk på at løse nye og meget forskellige typer af
opgaver.
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Du har interesse for - og gerne også erfaring med - et
eller flere af vores arbejdsområder.



Du er indstillet på at give det bedste, du har

Praktisk



Praktikopholdet er på 37 timer ugentligt.
Praktikopholdet påbegyndes som udgangspunkt medio
januar 2013 og vil vare 5-6 måneder efter aftale. Du vil
blive aflønnet med 1500 kr. om måneden.



Send din ansøgning, CV og karakterbevis til Marie
Vangsøe Hansson, mvh@alsresearch.dk



Deadline den 15. november 2012 kl. 12



Hvis du har spørgsmål angående praktikopholdet, er du
altid velkommen til at kontakte os på mail
eller 33 91 77 78. Læs mere på www.alsresearch.dk.

Side 4/4

