Digital analytiker og medeier i nytt
demokratisk byrå
Har du lyst til å bidra til å skape en bedre forståelse av samfunnet, samtidig som du er med å bygge en ny
demokratisk arbeidsplass? Er du opptatt av demokrati, menneskerettigheter og likestilling? Har du erfaring
med kvantitative metoder og synes digitale verktøy er spennende? Da er det deg vi leter etter.
For et år siden var vi to som startet opp Norgeskontoret til det skandinaviske analysebyrået Analyse & Tall, og
nå søker vi vår tredje medarbeider og partner. Vi ser etter en som har erfaring med digitale analyser og som
finner stor glede i å undersøke samfunnsproblemer med nye metoder. Som ansatt hos oss blir du også
medeier i bedriften og får medbestemmelse i alt fra utforming av arbeidshverdagen, prosjektutvikling og nye
investeringer. Derfor søker vi også deg som er initiativrik, nysgjerrig, har et nettverk å spille på og har interesse
for å bygge opp og utvikle en bedrift.
Analyse & Tall er et skandinavisk digitalt analysebyrå. I tillegg til vårt Oslo-kontor blir du del av et fellesskap
med nærmere 20 medarbeidere i København og Århus. Vi deler på prosjekter, kunnskap og avholder felles
strategi- og oppkvalifiseringssamlinger.
Kvalifikasjoner
• Høyere utdanning på masternivå innenfor samfunnsvitenskapelige fag, teknologi eller informatikk
• Noen års arbeidserfaring etter endt studie
• Kunnskap om kvantitative metoder
• Erfaring med analyse og/eller rapportering
• Erfaring med digitale metoder og analyser
• Det er en fordel om du har erfaring med programmering, men det viktigste er at du har erfaring med å
arbeide kvantitativt og systematisk med data
• Det er også en fordel om du har erfaring med analyser av sosiale medier
Personlige egenskaper
• Du tar initiativ og setter gjerne i gang egne prosjekter
• Du liker å finne nye måter å løse problemer på
• Du er opptatt av at folk rundt deg har det bra
• Du har et nettverk og liker å skape nye kontakter og samarbeid
Hvorfor skal du jobbe hos oss?
• Du får eie din egen arbeidsplass og har mulighet til å forme den
• Vi er en demokratisk arbeidsplass og alle har lik mulighet til å ta store og små beslutninger.
• Du får mulighet til å teste ut ny kunnskap og verktøy, og delta på prosjekter du ikke i utgangspunktet
har erfaring fra
• Du får lov til at dyrke din egen faglighet og interesser
• Du får arbeide med prosjekter som skaper et mer demokratisk og rettferdig samfunn i hele
Skandinavia
• Du får tilgang på et tverrfaglig fellesskap med medarbeidere som liker å lære bort og å lære nye ting
• Vi praktiserer likelønn og setter lønnsnivået i fellesskap
• Betalt sjette ferieuke

Om oss
Analyse & Tall er et skandinavisk analysebyrå med kontorer i Oslo, København og Århus. I vårt arbeid
kombinerer vi klassiske samfunnsvitenskapelige metoder som intervju, survey og evaluering med nye digitale
metoder som stordataanalyse, algoritmebaserte verktøy og kunstig intelligens. Vi ønsker å skape et mer
demokratisk og rettferdig samfunn. Det gjør vi gjennom å bidra til ny kunnskap og verktøy og ved å organisere
oss som en demokratisk arbeidsplass der alle ansatte eier bedriften sammen. Vi er stolte av å investere vårt
overskudd i utviklingen av nye metoder, prosjekter og i å gjøre samfunnet mer demokratisk.
Det siste året har vi hatt flest prosjekt som handler om demokrati: Vi har blant annet kartlagt spredning fra
alternative medier sammen med Faktisk.no, undersøkt utenlandsk påvirkning av stortingsvalget sammen med
Forsvarets forskningsinstitutt og fulgt valgkampen i sosiale medier. Vi har også sett på hvordan falske nyheter
om klima spres i sosiale medier, studert debatten om barnevernet på nett og undersøkt leiemarkedet for
studenter i Norge. Vi håper du har egne prosjekter du brenner for og at du har gjort deg noen tanker om
hvordan du kan sette dem ut i livet.
Er du interessert?
Er dette noe for deg vil vi gjerne høre fra deg. Har du spørsmål kan du ta kontakt med vår partner i Oslo, Håvard
Lundberg. Tlf: +47 957 93 255. Send søknad med CV til haavard@ogtall.no. Søknadsfrist er 10. januar 2022.
Tiltredelse første halvår 2022.

