
 

 
 
Danmarks Lærerforenings Kommunikations- og analyseafdeling søger 
studentermedarbejder  
 

Er du en analytisk skarp og talstærk studerende med flair for undersøgelser, databehandling og formidling, 

og har du lyst til at arbejde med folkeskoleområdet i en politisk organisation? Så er du måske den nye 

student i Danmarks Lærerforenings Kommunikations- og analyseafdeling. 

I Kommunikations- og Analyseafdelingen varetager vi pressearbejde, sociale medier, kampagner, 

medlemskommunikation, public affairs, økonomiske analyser samt analyser og undersøgelser af 

medlemmernes arbejdsforhold og holdninger. 

Dine arbejdsopgaver 

Dine væsentligste arbejdsopgaver vil være: 

- Udarbejde spørgeskemaer og gennemføre spørgeskemaundersøgelser 

- Bearbejde data kvantitativt og lave deskriptiv statistik  

- Skrive analysenotater og andre fremstillinger af analyse-/undersøgelsesresultater 

- Samarbejde og bistå andre afdelinger med analysearbejde 

- Ad hoc deltage i  presse-, kommunikations- og kampagnearbejdet  

- Forskelligt administrativt arbejde som opdatering af fakta på hjemmeside   

 

Vi forestiller os, at du er samfundsvidenskabelig studerende og har nogle år tilbage af studiet. Flair for 

talbehandling vil være nødvendigt, ligesom det er en forudsætning, at du har lyst til og evner for at arbejde 

med spørgeskemaundersøgelser. Det er en fordel, hvis du har erfaring med spørgeskemaværktøjer, regneark 

og statistikbehandlingsprogrammer (vi anvender SurveyXact, Excel og SPSS). Derudover er det vigtigt, at 

du er engageret, struktureret og kan skabe overblik over store mængder data, kan arbejde selvstændigt, og at 

du er fleksibel og initiativrig. 

Vi tilbyder en alsidig og varieret hverdag, hvor du har gode muligheder for at blive udfordret og få nye 

opgaver. Du vil blive en del af en afdeling, som konstant står overfor nye opgaver og ofte med korte 

deadlines. Og en del af en fagforening, som varetager 87.500 medlemmers interesser.   

Vilkår  

Ansættelsen er reguleret efter overenskomst imellem Danmarks Lærerforening og den interne personaleklub 

PSK. Den ugentlige arbejdstid er 15 timer, der placeres fleksibelt under hensyntagen til både dit studie og 

opgaveløsningen. Stillingen aflønnes i henhold til overenskomsten. Timelønnen er inkl. tillæg for 

studentermedhjælpere 139,12 kr. i timen, hvis du er bachelor 145,84 kr. i timen inkl. tillæg. Arbejdsstedet er 

Danmarks Lærerforening, Vandkunsten 12, 1467 København K. Start den 18. april 2017 (efter påske) eller 

hurtigst muligt derefter.  

 

Vi skal have din ansøgning senest 28. marts 2017 kl. 12. Ansøgningen sendes til JOB-DLF@dlf.org. 

Mrk. Studentermedarbejder. Samtaler afholdes så vidt muligt 30. marts. Eventuelle spørgsmål vedrørende 

stillingen kan stilles til analysekonsulent Cecilie Munkholm Dall, tlf. 33 69 64 18.  

 

Danmarks Lærerforening er en partipolitisk uafhængig organisation med 87.500 medlemmer, hvoraf hovedparten er lærere i 

folkeskolen. Danmarks Lærerforening varetager medlemmernes tjenstlige og økonomiske interesser og arbejder for 

pædagogisk udvikling af folkeskolen.  
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