Data Scientist med
samfundsengagement
Vi søger en ny kollega, der kan være med til udvikle digitale værktøjer til samfundsanalyser. Kan du
programmere, og brænder du for at undersøge sociale og samfundsmæssige problemstillinger, så er
det måske dig, vi søger.

Om jobbet
Som medarbejder i Analyse & Tal indgår du i et team af samfundsvidenskabere og programmører, der
brænder for at styrke demokratiet og den social lighed i samfundet. Du vil arbejde med et bredt spektrum
af kunder og projekter. Dine arbejdsopgaver vil typisk ligge i krydsfeltet mellem data science og data
engineering, herunder:
• Indhentning og organisering af data, typisk vha. et API eller scraping.
• Tilrettelæggelse af data til analyseformål og udvikling af metrikker.
• Eksplorativ og visuel dataanalyse.
• Udvikling af NLP-modeller.

Om dig
Du kan programmere på et højt niveau og har erfaring med at anvende dette i samfundsrelevante analyser.
Du er i stand til at formidle disse analyser til kunder og sætte dig ind i deres behov. Vi forestiller os konkret,
at du kan nikke ja til flere af følgende:
• Er færdiguddannet og har relevant erhvervserfaring
• Mestrer relevante programmeringssprog, herunder Python og sql
• Er fagligt nysgerrig og trives med at udforske nye metoder og datakilder
• Har stærke analytiske evner
• Har erfaring med at udtrække, transformere og tilrettelægge data til analytisk brug (ETL)
• Har erfaring med NLP

Del af en kooperativ virksomhed
I Analyse & Tal drømmer vi om at skabe et mere demokratisk og retfærdigt samfund. Vi valgt at organisere
os som et medarbejderejet kooperativ, og vi investerer en del af vores overskud i at skabe flere
kooperativer som os. Som medarbejder i Analyse & Tal er du en del af en demokratisk styret virksomhed
med delt ledelses- og driftansvar. Det betyder, at du er med til at lede, drive og udvikle virksomheden ved
siden af dine faglige opgaver.
Jobbet er 37 timer med ansættelsesstart hurtigst muligt.

Kontakt
Send en ansøgning til info@ogtal.dk eller kontakt Tobias Bornakke (Tobias@ogtal.dk, tlf: 42909645), hvis
du har spørgsmål. Deadline for ansøgning er 4. januar. Samtaler forventes afholdt i starten af uge 2.
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