
  

Brænder du for analyser og undersøgelser, der 

bidrager til at fremme entreprenørskab? 
 

Så er det måske dig, Fonden for Entreprenørskab søger som analytiker i et 

barselsvikariat. 

 

FFE arbejder for, at alle studerende i Danmark møder entreprenørskab i løbet af deres 

studietid. Mødet med entreprenørskab skal være baseret på kvalitetsbevidste 

uddannelser og spændende konkurrencer. Det kræver viden. Din rolle bliver at være 

analytiker for vores undersøgelser, analyser og forskningsprojekter. 

 

 

Som analytiker i teamet for forskning & analyser vil du være ansvarlig for: 

 

 At indgå i undersøgelser og analyser. 

 At udarbejde, databehandle og opdatere kvartalsvis nøgletalspublikation og 

andre årlige publikationer. 

 At indgå i vores årlige kortlægning af entreprenørskab i uddannelsessystemet. 

 At deltage i teamets øvrige opgaver: kurser, messer, markedsføring, 

formidling, dokumentation m.m. 

 At samarbejde med dine kolleger. 

 At bidrage til at holde resten af organisationen ajour med nyste tal og 

forskning. 

 At bidrage til organisationens strategiske mål om udbredelse og kvalitet. 

 

Om dig 

 

 Du har erfaring og indblik i statistiske analyser. 

 Du er bekendt med behovet for praksisnær forskning. 

 Du kan arbejde selvstændigt og ansvarligt med opgaver, med blik for kvalitet, 

og selv være med til at se og formulere nye opgaver. 

 Du har stor kendskab til Excel og gerne Stata. 

 Du har erfaring med spørgeskemaundersøgelser. 

 Du har gode kommunikative evner – både mundtligt og skriftligt 

dansk/engelsk. 

 

Praktiske informationer  

Arbejdssted: Vores hovedkontor ligger i centrum af Odense, Ejlskovsgade 3D – kun 

få minutters gang fra banegården – og derudover har vi kontor i København. Det 

daglige arbejde vil primært foregå på det fynske kontor i Odense, men rejseaktivitet 

til kontoret i København og andre steder i landet må påregnes. 



  

 

Vi tilbyder 

 

 Mulighed for at indgå i spændende nationale samt internationale projekter. 

 Et selvstændigt job med godt netværk. 

 Et job, hvor du sammen med kompetente kolleger kan gøre en forskel. 

 

Kontaktperson 

For oplysninger om stillingen kontakt: Chef for Forskning, Analyse & Videregående 

Uddannelser, Pernille Berg, pberg@ffe-ye.dk 

 

Ansøgningsfrist  

14.2.2018, kl. 12.00. Ansøgninger sendes pr. e-mail til: ffehr@ffe-ye.dk. Husk at 

anføre ”Barselsvikariat - Analytiker” i emnefeltet. 

Samtaler forventes gennemført d. 21.2.2018 

 

Tiltrædelse, løn og ansættelsesforhold 

Tiltrædelse pr. 15. marts 2018 eller efter aftale. Der er tale om en fuldtidsstilling, der 

aflønnes efter kvalifikationer. 

 

 

 

Om Fonden for Entreprenørskab Fonden for Entreprenørskab er Danmarks centrale 

nationale videncenter og omdrejningspunkt for udvikling af entreprenørskab i 

undervisningen på alle uddannelsesniveauer. Vi er en privat, erhvervsdrivende fond, der 

har det formål at styrke udbredelse og kvalitet inden for entreprenørskabsundervisning. 

Vi uddeler fondsmidler til udvikling og videreudvikling af undervisning med fokus på 

innovation og entreprenørskab på alle niveauer af uddannelsessystemet. Vi udvikler og 

udgiver også selv undervisningsmateriale, rådgiver om implementering af 

entreprenørskab i undervisning og er facilitator for samarbejde og netværk om 

entreprenørskabsundervisning. Læs mere på www.ffe-ye.dk.  

mailto:ffehr@ffe-ye.dk
http://www.ffe-ye.dk/

