Vi søger en talstærk, samfundsvidenskabelig studerende
med interesse for økonomiske modeller
Er du i gang med din bachelor, og har du lyst til at arbejde i et spændende krydsfelt med
både forsknings- og konsulentopgaver? Så er jobbet som studentermedarbejder hos Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) måske noget for dig.
Vi er et center for anvendt forskning, der løfter analyse- og udviklingsopgaver samt forskningsprojekter med særlig fokus på yderområder og øer. Vi har udviklet og driver Den Regionaløkonomiske Model SAM/K-LINE®, og den har du mulighed for at få fingrene dybt ned i.

Om stillingen
Som studentermedarbejder hos CRT er du en aktiv del af Modelteamet, der bl.a. laver samfundsøkonomiske analyser og fremskrivninger for kommuner, regioner og interesseorganisationer. Her kommer du til at indgå i et stærkt fagligt team af dygtige forskere, som du bistår under større forskningsprojekter. Du kommer også til at udføre mindre analyseopgaver selvstændigt.

Arbejdsopgaver
•

Databearbejdning fra bl.a. registerdata

•

Programmering i GAMS og SAS

•

Kvalitetssikring af resultater fra økonomiske modeller

•

Mindre økonometriske analyser herunder konsekvensberegninger

•

Udarbejdelse af rapporter og tekniske notater

•

Assistere kunder og samarbejdspartnere i modelbrug.

Det er en fordel, hvis du har erfaring med disse opgaver, særlig programmering i GAMS,
men det er ikke et krav. Din teamleder vil introducere dig til opgaverne og sørge for en optimal læringskurve.

Vi søger dig, der
•

er i gang med en samfundsfaglig/økonomisk videregående uddannelse.

•

som minimum har bestået første år af studiet.

•

kan arbejde mindst to dage om ugen.

•

behersker dansk og engelsk i skrift og tale.

•

er fagligt dygtig og ivrig efter at lære.

•

trives med ansvar.

•

kan lide et til tider højt tempo.

•

har en høj arbejdsmoral og er pligtopfyldende.

•

er udpræget holdspiller, men også kan præstere individuelt.

Praktisk information
Arbejdstid:

15 timer om ugen, som tilrettelægges efter dit studie, eksaminer og
ferier.

Arbejdssted:

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet,
Rolighedsvej 25A, Frederiksberg C.

Løn:

Ifølge statslig overenskomst.

Opstart:

Hurtigst muligt, men senest d. 1. marts 2019.

Ansøgningsfrist:

15. februar 2019

Har overstående vakt din interesse?
Send en motiveret ansøgning, CV, karakterudskrifter samt et eksempel på skriftlig formidling til teamleder Nino Javakhishvili-Larsen: njl@crt.dk.
Vi indkalder løbende til samtale og ansætter, så snart vi har fundet en egnet kandidat, så
vent ikke for længe med at indsende din ansøgning.

