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Metodecentret søger praktikant til analyse og evalu-
ering på socialområdet 
 
Brænder du for at gøre en forskel for udsatte børn, unge og voksne? Vil du være med 
til at skabe mere virksomme sociale indsatser til gavn for borgere og samfund? Og 
har du samtidig lyst til at udvikle dine kompetencer inden for kvantitativ dataindsam-
ling, analyse og formidling? Så kan du meget vel være Metodecentrets kommende 
praktikant.  
 
Vi søger en praktikant med interesse og nysgerrighed for det sociale område. Sam-
men med dygtige kolleger skal du være med til at skabe og omsætte viden om virk-
ningsfuldt socialt arbejde. Vi har mange bolde i luften, og du vil derfor indgå i forskel-
lige projekter, hvor du vil være en del af hele projektcyklussen; fra udvikling af data-
indsamling til analyse og formidling af resultater. Du vil primært blive tilknyttet pro-
jekter, som beskæftiger sig med kvantitative analyser, kvalitetssikring og evalueringer 
af indsatser på socialområdet. Der er rig mulighed for, at arbejdsopgaverne kan tilpas-
ses dine kompetencer, interesser og ønsker, men opgaverne kan bl.a. omfatte: 

• Udvikling og operationalisering af spørgeskema 
• Planlægning af projekt- og tidsplaner 
• Opsætning af spørgeskema 
• Databehandling og analyse af særligt kvantitative data  
• Formidling af resultater i form af fx rapportskrivning  

 

Hvem er du?  
Du er sandsynligvis studerende på en videregående samfundsfaglig uddannelse som 
fx Statskundskab, Politik & Økonomi, Sociologi eller lignende. Vi lægger vægt på, at 
du går til arbejdsopgaverne med et analytisk blik, struktur og engagement. Det er en 
forudsætning, at du har viden om kvantitativ metode og en fordel (men ikke et krav), 
hvis du kan behandle data i STATA. Derudover drømmer vi om, at du er fagligt nys-
gerrig, interesseret i det specialiserede socialområde og ikke mindst udstyret med en 
god portion gå-på-mod.  
 

Hvem er vi?  
Metodecentret er en selvejende innovations- og udviklingsenhed på det specialise-
rede socialområde, der drives af Region Midtjylland og Aarhus, Herning, Randers, 
Norddjurs, Hillerød, Ikast-Brande og Viborg Kommuner. Vi er et hold på 8 fuldtidsan-
satte og 4 studentermedhjælpere, som brænder for at forbedre den sociale indsats i 
kommuner og regioner. Vi er fagligt ambitiøse og nyder godt af vores tværfaglige 
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sammensætning, som ikke mindst giver anledning til gode og sjove snakke over fro-
kostbordet. Du kan læse mere om os på www.metodecentret.dk.  
 

Rammer og ansættelsesvilkår 
Praktikperioden løber som udgangspunkt fra 1. februar til 15. juni 2022 med en ugent-
lig arbejdstid på 37 timer. Men praktikforløbet aftales individuelt med dig, så vi sikrer, 
at det lever op til din gældende studieordning. Praktikken er ulønnet, men der vil være 
mulighed for at modtage en erkendtlighed på 2.000 kroner om måneden. Du får til-
knyttet en praktikvejleder i Metodecentret, som i samarbejde med dig vil sørge for, at 
du får et praktikophold, hvor du udvikles og trives.  

 

Ansøgningsfrist og kontakt 
Vi glæder os til at modtage din skriftlige ansøgning med CV og karakterblad i en sam-
let fil inden 25. oktober 2021 kl. 12.00 på mail til konsulent Marie Høstrup (marie@me-
todecentret.dk). Vi afholder samtaler i uge 43 eller 44.  
 
Har du spørgsmål eller lyst til at vide mere om stillingen kan du kontakte konsulent 
Marie Høstrup (tlf. 2462 8958 eller mail marie@metodecentret.dk) eller konsulent 
Emma Biltoft (tlf. 3031 5453 eller mail emma@metodecentret.dk). Vi holder til på Olof 
Palmes Alle 19, 8200 Aarhus N. 
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