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Vilka är vi?
Oxford Research är ett konsultföretag med kontor i Helsingfors, Kristiansand, Köpenhamn, Riga och Stockholm, som arbetar både mot den nordiska och den europeiska marknaden. Vi är specialister inom tvärvetenskapliga analyser, utvärderingar
och strategier med fokus på två breda områden:
• Näringslivs- och regional utveckling.
• Välfärd (arbetsmarknad, omsorg och hälsa, socialt arbete, utbildning etc.).
Våra kunder finns inom den offentliga sektorn på lokal, regional, nationell, nordisk och europeisk nivå.
För mer information besök gärna vår hemsida: www.oxfordresearch.se

Vad innebär praktik hos oss?
Om du vill bidra med kunskap för ett bättre samhälle så är Oxford Research ett företag för dig. Oxford Research är ett
konsultföretag som arbetar med att ta fram kunskapsbaserade beslutsunderlag åt myndigheter och andra offentliga aktörer.
Vi söker nu praktikanter till vårt kontor i Stockholm för vårterminen 2018, med start den 15 januari. Vi söker dig som har
stort intresse för samhällsutvecklingen, har god analytisk förmåga och erfarenhet av kvalitativ och kvantitativ datainsamling.
Du kommer bl.a. att arbeta med informationssökning, datainsamling, telefonintervjuer, databehandling och analys samt
med att ta fram skriftliga underlag till våra uppdrag. Arbetstiderna under praktikperioden är kontorstid, åtta timmar per
dag, fem dagar i veckan. Praktiken kan genomföras som del av utbildningen, men det är inte ett krav. En mindre ersättning
utgår för att täcka eventuella extra kostnader som praktiken kan innebära.

Önskad ansökningsprofil
•
•
•
•
•
•

Du studerar inom ett samhällsvetenskapligt ämne (t ex. statsvetenskap, ekonomi, filosofi, sociologi, socialt arbete,
samhällsgeografi, juridik, statistik eller medie- och kommunikationsvetenskap).
Du har kunskaper inom och stort intresse för något av våra två fokusområden.
Du är bekväm med att möta nya människor och prata inför folk.
Du kan efter vägledning arbeta självständigt med research och analys.
Du är mycket bra på att uttrycka dig muntligt och skriftligt både på svenska och engelska.
Kunskap i nordiska språk är särskilt meriterande, annan språkkompetens är meriterande.

Så ansöker du
Ett kort och koncist personligt brev (max en A4-sida), CV och universitetsbetyg skickas till gertrud.nilsson@oxfordresearch.se.
Vi tillämpar avidentifierade ansökningar i vår bedömningsprocess och ber därför alla sökanden att säkerställa att inga
ansökningshandlingar innehåller namn, bild, födelsedata eller kontaktinformation. Kontaktinformation bifogas separat
och anges i mejlet med ansökan.
Deadline för din ansökan är 23 oktober. Har du frågor är du välkommen att kontakta analytiker Anna-Karin Gustafsson,
anna-karin.gustafsson@oxfordresearch.se, 072-732 89 19.

