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TrygFondens Børneforskningscenter søger praktikant 
Er du interesseret i at arbejde med forskning, lodtrækningsforsøg og videnskabelige effektmålinger inden for 
det sociale, uddannelsesmæssige og kriminalpræventive område? Vil du være med til at projektlede den dag- 
lige implementering af en eller flere indsatser, som har fokus på børn og unges trivsel i Danmark? Så skal du 
måske være vores nye kollega. Lige nu søger vi nemlig en praktikant til vores center. Som praktikant hos 
TrygFondens Børneforskningscenter vil du udvikle og styrke dine analytiske og metodiske kompetencer, 
ligesom du vil få erfaring med projektkoordinering i arbejdet med konkrete forskningsprojekter. Derudover får 
du lejlighed til at skabe dig et netværk i kommuner, regioner og statslige institutioner. 

Om centret 
På TrygFondens Børneforskningscenter arbejder vi med empiriske analyser af børn og unges trivsel, og vi 
interesserer os eksempelvis for, hvordan børn og unges udvikling, kundskaber og adfærd påvirkes af 
interventioner i skole/dagtilbud, hjem og fritid. Centerets forskning er bl.a. specialiseret i at måle kausale 
effekter ved brug af lodtrækningsforsøg. Du kan læse mere om os på  www.childresearch.au.dk 

Hvad tilbyder vi? 
Som praktikant hos TrygFondens Børneforskningscenter får du mulighed for at prøve kræfter med forskellige 
arbejdsopgaver og -områder, og du vil blive tilknyttet et eller flere projektteams. Det vil også være muligt at 
få adgang til data, hvis du skal skrive en afsluttende praktikrapport på studiet. 

Dine opgaver som praktikant indebærer bl.a.: 

- Daglig projektkoordinering 
- Planlægning og bistand i forbindelse med pilotafprøvninger, casebesøg, interviews, kurser mv. 
- Kvantitativ og kvalitativ dataindsamling 
- Researchopgaver 
- Udarbejdelse af skriftligt materiale 
- Deltagelse i teammøder, projektmøder og det generelle daglige arbejde 

 
Vi lægger stor vægt på, at dine opgaver er varierede gennem hele praktikforløbet og vil bestræbe os på at 
tilbyde dig opgaver, der passer til dine kompetencer og interesser. Uanset hvilken type opgave du arbejder 
med, vil du få løbende feedback fra din praktikvært, så vi kan følge op på din læringsproces og sikre, at du får 
et højt fagligt udbytte af dit praktikforløb. 

Praktikperioden er i udgangspunktet på fuld tid fra d. 3. februar 2020 til d. 30. juni 2020 – eller efter 
nærmere aftale. Som udtryk for påskønnelse af det arbejde du lægger hos TrygFondens Børneforskningscenter, 
er der mulighed for at få en erkendtlighed på op til 3.000 kr. pr. måned ved siden af din SU i overensstemmelse 
med SU-loven på området. 

Hvad lægger vi vægt på? 
Vi forventer, at du er i gang med kandidaten på en relevant samfundsvidenskabelig uddannelse. Derudover 
forestiller vi os, at du: 

- Har interesse for sociale, uddannelsesmæssige og/eller kriminalpræventive indsatser 
- Har interesse for og erfaring med kvantitative og/eller kvalitative metoder 
- Har stærke analytiske og metodiske kompetencer 
- Har interesse for og/eller erfaring med projektkoordinering/projektledelse 
- Har en positiv indstilling, et godt humør og ønsker at engagere dig  

Ansøgning og yderligere oplysninger 
Send din ansøgning, CV, karakterudskrift mv. i én samlet PDF til projektleder Nanna Bøgh Laursen på 
nbl@econ.au.dk. Deadline for ansøgning er onsdag d. 2. oktober 2019. Vi forventer at afholde 
ansættelsessamtaler i uge 41. Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Nanna 
Bøgh Laursen på nbl@econ.au.dk. 

http://www.childresearch.au.dk/
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