STUDENTEROPSLAG: VIL DU VÆRE KUGLESTØBER I
TÆNKETANKEN AXCELFUTURE?
Vil du bidrage til samfundsdebatten om emner som produktivitet, erhvervsinvesteringer, skatte- og
arbejdsmarkedspolitik, globalisering og ny teknologi? Så kan Axcelfuture være noget for dig.
Vi bor på Sankt Annæ Plads i det indre København under samme tag som Danmarks største
kapitalfond Axcel. Gennem vores eget og Axcels netværk arbejder vi tæt sammen med nogle af
Danmarks største virksomheder og organisationer, som vi inddrager i vores analytiske arbejde.

Arbejdsopgaver

I stillingen får du mulighed for:
o
o
o
o

At videreudvikle og opdatere Axcelfutures faste analyser og investeringsprognose
At arbejde med registerdata
At deltage i udarbejdelsen af samfundsøkonomiske analyser fra start til slut
Ad-hoc opgaver af analytisk karakter.

Vi har gode arbejdsforhold og et stærkt sammenhold blandt tænketankens 6 medarbejdere. Arbejdet
er ikke præget af drift.

Om dig
o
o
o
o

Du læser økonomi (stud. polit, stud. oecon eller lign.) og er sidst på 1. del eller umiddelbart i
begyndelsen af 2. del
Du er analytisk stærk og kan arbejde struktureret
Du er komfortabel med STATA og Excel og har erfaring med registerdata
Du kan tage ansvar, arbejde selvstændigt og tilegne dig viden på egen hånd

Praktisk erfaring fra tidligere studiejob eller praktikophold er en klar fordel, men ikke et krav.
Vi forventer, at du kan arbejde 15-20 timer om ugen. Vi er fleksible i forbindelse med undervisning og
eksamensforberedelse.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Hans Lien Rasmussen på tlf. 30 59 19 08 eller mail
hlr@axcelfuture.dk.
Ansøgning, CV, karakterblad og eventuelle anbefalinger bedes sendt til hlr@axcelfuture.dk inden jul.
Samtaler vil blive afholdt løbende med ansættelse i januar/februar 2019
Axcelfuture arbejder for, at et sundt investeringsklima og teknologiske fremskridt kan skabe velstand og
arbejdspladser til gavn for det danske samfund. Tænketanken er skabt på den økonomiske indsigt, at det er
investeringer og teknologi, som i samspil med dygtig og højtuddannet arbejdskraft skaber Danmarks velstand
og fremtidens job. Axcelfuture arbejder for, at Danmark skal bevare sin status som forkæmper for international
samhandel og økonomisk åbenhed.
Personlige informationer indsendt til Axcelfuture i forbindelse med ansøgning til ovenstående stilling vil blive behandlet i
henhold til Axcelfutures privatpolitik. Privatpolitikken kan læses på: http://axcelfuture.dk/pdf/Privacy-Policy-Axcelfuture-Nov2018.pdf

