
søger praktikant 
til efterårssemestret 2015, 

som kan hjælpe os med 
kvalitativ research 

og analyse 

Hvem er du?
Brænder du for at forstå menneskelig adfærd og vil du være 
med til at indsamle og omsætte dyb brugerindsigt til 
værdiskabende koncepter og kommunikation? Så er det 
måske dig, vi er på udkig efter. Vi forestiller os, at:

- Du er studerende på kandidatniveau på en samfunds-
videnskabelig eller anden relevant uddannelse.

- Du har praktisk og teoretisk viden om kvalitative metoder 
og brugerinddragelse.

- Du er skarp til at se mønstre samt omsætte viden og data 
til konkrete løsninger og initiativer.

- Du er fleksibel i forhold til arbejdstider under din praktik. 
Arbejdstiden er sædvanligvis 9-17, men feltarbejde kan 
foregå på alle tidspunkter af dagen og i løbet af ugen. 

Vi tilbyder:
IIAB er en ung konsulentvirksomhed i vækst. Vi er kende-
tegnet ved et tværfagligt miljø bestående af antropologer, 
sociologer og designere. Da vi er en ny virksomhed (etable-
ret i 2011), vil du blive en del af en pulserende 
opstartskultur, som du får mulighed for både at præge 
og mærke suset fra.

- Du får erfaring med at anvende og udvikle kvalitative 
researchmetoder med et brugerorienteret fokus. 

- Du får erfaring med at udvikle indsigter, anbefalinger, 
koncepter og løsninger til vores kunder.

- Du får mulighed for at arbejde med virksomheder og 
organisationer, som fx Carlsberg, DSB, Google og Køben-
havns Kommune.

- Du bliver en del af et dynamisk projektteam og vil tage del 
i alle faser af et projekt - fra udviklingen af undersøgelses-
design til færdiggørelsen af den endelige præsentation for 
kunden.

- Du vil som praktikant arbejde fuld tid og derved få en god 
fornemmelse af livet og kulturen i en opstartsvirksomhed. 
Vi er dertil fleksible ift. praktikopgave og evt. eksamen.

- Vi tilbyder SU-kompensation under praktikforløbet. 

Er du interesseret?
Send CV og ansøgning senest den 1. april 2015
til Louise Vang Jensen på louise@isitabird.dk

Vi glæder os til at høre fra dig!
www.isitabird.dk


