
  

  

 
 

 

Praktikanter til Væksthusets Forskningscenter 
 

Vil du være med til at forske i, hvordan beskæftigelsesindsatsen 
kan blive endnu bedre til at hjælpe ledige ind på arbejdsmarkedet? 
Har du erfaring med særligt kvalitative metoder, og er du skarp til 
at analysere interview- og observationsdata? Så er du måske en af 
de praktikanter, vi søger!  
  
 

Vi søger praktikanter til efteråret 2023, der kan understøtte arbejdet i et eller flere 
af vores igangværende forskningsprojekter.   
  
Som praktikant får du indsigt i flere forskellige projekter og får rig erfaring med de 
mange facetter, der knytter sig til projektarbejdet ifm. ideudvikling, research- 
arbejde, dataindsamling og -behandling samt afrapportering. Da projekterne er i 
forskellige faser, vil du komme til at indgå i forskellige processer.   
  
Vores projekter spænder lige fra forskning i borgerinddragende beskæftigelses-
indsatser, og løntimers betydning for tilknytning til arbejdsmarkedet, til hvorvidt 
gamingaktiviteter kan bane vej for job eller uddannelse.   
  
Du kan læse mere om projekterne på vores hjemmeside her.   

 

 
Indhold i praktikken  
Som praktikant vil du blive en del af forskellige mindre teams, der arbejder på 
projekterne, så du skal kunne trives i at indgå i et tæt teamsamarbejde.  
Eksempler på konkrete arbejdsopgaver i praktikperioden:  

• Projektkoordination og assistance på diverse projekter   
• Foretage observationer og interviews med fagpersoner, jobcentermedar-

bejdere og ledige borgere mm.  
• Transskribering af interviewmateriale  
• Bistå med at systematisere og analysere projektets indsamlede data  
• Opgaver i relation til formidling af projekternes fund  
• Diverse administrative ad hoc-opgaver  

   

https://vaeksthusets-forskningscenter.dk/Projekter
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Vi forestiller os, at du:  

• Er i gang med en videregående uddannelse i socialt arbejde, sociologi, 
psykologi, antropologi, statskundskab eller anden relevant universitets- 
uddannelse  

• Har interesse for beskæftigelsesområdet  
• Har erfaring med kvalitativ og/eller kvantitative metoder  
• Har stærke analytiske evner gerne med erfaring fra NVIVO  
• Er god til at formulere dig på skrift  
• Du er selvstændig, har gåpåmod og kan se dig selv navigere i flere forskel-

lige projekter  

 

  

Vi tilbyder  
Vi tilbyder 5 måneders fuldtidspraktik under hensyntagen til din studieordning og 
øvrige studiemæssige forpligtelser i efterårssemestret 2023. Arbejdstid og peri-
ode tilrettelægges efter nærmere aftale. Praktikopholdet er ulønnet.   
  
Du får mulighed for at blive en del af en arbejdsplads, der er drevet af et ønske 
om at gøre en forskel for mennesker i udsatte positioner. Forskningscentret er en 
del af Væksthuset, som er en socialøkonomisk virksomhed, der er sat i verden for 
at hjælpe ledige med at komme i job eller uddannelse. Forskningscentret er be-
liggende i Nordvest i København sammen med Væksthusets praksis.   
 
  
Ansøgning  
Hvis du er interesseret i at blive praktikant hos os, så send os en motiveret ansøg-
ning på skn@vaeksthus.dk. Skriv ”Praktikant til Forskningscentret” i emnefeltet.  
  
Er du interesseret i at høre mere om praktikopholdet, så kontakt projekt- og forsk-
ningskonsulent Sofie Kirkegaard Nielsen på tlf. 21435785 eller på  
skn@vaeksthus.dk.  
  
Vi afholder samtaler løbende og glæder os til at modtage din ansøgning!   
 

mailto:skn@vaeksthus.dk

