Vi søger en talstærk, samfundsvidenskabelig studerende med interesse for
økonomiske modeller
Er du en skarp økonomi-, polit- eller anden type samfundsvidenskabelig studerende, og har du lyst til
at udvikle dine evner inden for modeløkonomi, databearbejdning og analyse?
Om CRT og vores modeller:

Center for Regional- og Turismeforskning er et center for anvendt forskning, der udfører analyse- og
udviklingsopgaver samt forskningsprojekter. Centrets primære fokus er regional udvikling med fokus
på yderområder og øer, turisme i et destinationsperspektiv samt regionaløkonomisk analyse.

CRT har hovedsæde på Bornholm og en afdeling i København og har eksisteret siden 1994. Du bliver
en del af teamet for Regional Økonomi, som har kontor på Frederiksberg. Her udvikler vi økonomiske
modeller (”mini-ADAM”-modeller) for regioner og kommuner. Vi benytter også en model, vi kalder
LINE, til at lave fremskrivninger som fx:
•

•
•

Hvordan ser arbejdsmarkedet ud i 2020 – fx den regionale arbejdsløshed fordelt på
uddannelse?
Hvor meget stiger indkomsterne – fx udskrivningsgrundlag og dermed kommuneskatten?
Hvordan udvikler produktionen sig i by og på land – fx erhvervsstrukturen?

Vi benytter også LINE til at lave konsekvensberegninger:
•
•

Hvad sker der i den regionale økonomi, hvis ældrebefolkningen vokser mere end forudsat?
Hvad er konsekvenserne for underleverandører, hvis der etableres nye arbejdspladser i
kommunen?

Desuden indgår LINE i vores kursus Applied General Equilibrium Analysis på IFRO.

LINE arbejder på grundlag af nationalregnskaber, som vi opstiller for regioner og kommuner (SAM-K).
Vi opstiller også satellitregnskaber for særlige områder i den lokale økonomi, fx turisme, miljø,
sundhed, velfærd mv.
Vi har adgang til Danmarks Statistiks mikrodata for personer og virksomheder. Mikrodata benytter vi
ikke alene til at danne SAM-K og LINE, men også til at lave selvstændige analyser.

Vi leverer data og modeller til alle landets vækstfora og VisitDenmark samt opgør den
samfundsøkonomiske betydning og udvikling af turismen i Danmark på baggrund af vores modeller og
data.

Vi kan tilbyde dig:
•
•
•
•

et fleksibelt studiejob op til 15 timer pr. uge
spændende og varierende arbejdsopgaver
studierelevant erhvervserfaring
indblik i modelarbejde samt regionale og turismerelaterede problemstillinger.

Vi forventer, at du:
•
•
•
•
•
•
•

har bestået 1. år af studiet, men stadig har omkring 3 år tilbage
har gode kundskaber i økonomi og de dertil knyttede redskabsfag
har erfaring med at arbejde i Excel og evt. SAS og/eller R
har lyst til at arbejde med data og computerbaserede modeller
har gode formidlingsevner
arbejder godt både selvstændigt og sammen med andre
generelt er nysgerrig på forhold af betydning for den regionale udvikling i Danmark.

Du kommer til at:
•
•
•
•

bidrage til databearbejdning, udvikling af specialmodeller, tjekke resultater i vores modeller og
databaser samt bistå kunder og samarbejdspartnere
få skriftlige og mundtlige formidlingsopgaver, herunder hjælpe med vedligeholdelse af vores
hjemmeside
anvende bl.a. SAS i arbejdet med registerdata og vores modeller SAM-K og LINE
få al den nødvendige oplæring.

Ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker efter gældende overenskomst mellem staten og forhandlingsberettigede
organisation. Vi tilbyder beskæftigelse i op til 15 timer om ugen. Arbejdet kan tilrettelægges fleksibelt,
så det tilgodeser dit studie. Ansættelsesstedet er CRT med mulighed for at arbejde såvel på
Rolighedsvej 25, Frederiksberg og Stenbrudsvej 55, Nexø.

Vil du vide mere om CRT, så besøg os på vores hjemmeside: www.crt.dk eller på Facebook:
facebook.com/CRTBornholm.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte direktør Lene Feldthus Andersen, tlf.: 56 44 00
32/30 85 51 83 eller konsulent Jens Clausen tlf.: 30 85 51 84.

Send os din ansøgning inklusiv karakterudskrift og eksempel på skriftligt arbejde til crt@crt.dk senest
fredag den 15. september 2017 kl. 9.00.

