
 

Analyse & Policypraktikant hos Tænktetanken EQUALIS 

Som Analyse & Policypraktikant i EQUALIS får du indblik i, hvordan forskning og ny 
viden om ligestilling bliver til, bragt til erhvervslivets, samfundets og politikeres 
bevågenhed samt konverteres konkret handling. Som praktikant er du samtidig med 
til at styrke vores analyse- og policyarbejde og bidrage med viden til vores 
nuværende og kommende projektindsatser.  

Med blik for dine interesser og kompetencer kan opgaverne variere mellem følgende: 

• Researchopgaver i forhold til ligestillingsproblematikker, kønsforskning samt 
lovgivning i Danmark og EU  

• Planlægning og bistand i forbindelse med dataindsamling (fx udføre eller tage 
referat ved interviews, observation, design samt opsætning og gennemførelse 
af surveys)  

• Databehandling og datarens af data  
• Bidrag til kvantitative og kvalitative analyser 
• Afrapportering og formidling af analyseresultater i forskellige formater (fx 

rapporter, inspirationskatalog og PowerPoint)  
• Strategisk kommunikation, eksempelvis udarbejdelse af policy-papers, artikler 

og input til høringer 
• Være med til at skrive og levere research til større fondsansøgninger 

Din profil 

Fra din første dag i EQUALIS støtter vi din personlige og professionelle udvikling. Vi 
er en mindre organisation, og det betyder, at der er rig mulighed for ansvar efter 
kompetencer. Vi ser gerne, at du 

• har stærke analytiske evner samt erfaring med kvantitative og/eller 
kvalitative metoder 

• Har en god politisk forståelse og interesse for ligestillingsområdet 
• kan arbejde selvstændigt med dine opgaver, men også bidrage til 

teamdrøftelser 
• er god til at skrive fængende og kreativt. 
• har styr på redskaber i Officepakken, herunder særligt Excel 
• har interesse i og lyst til at bidrage til opbygningen af den næste store 

tænketank i Danmark og herunder yde bidrag til strategi- og policy arbejde  
• studerer på det sidste år af din bachelor eller er kandidatstuderende på en 

relevant videregående uddannelse, fx statskundskab, økonomi eller lignende. 
Vi opfordrer dog alle, der kan se sig selv i opslaget til at søge, uanset 
studieretning. 



 

Du bliver en del af en mindre organisation med høj faglighed, dynamik og store 
ambitioner. Du vil indgå i et tæt samarbejde med alle øvrige kollegaer – lige fra 
medpraktikanter til administrerende direktør. Vi lægger vægt på, at din personlighed 
og faglighed bidrager til en spændende hverdag, med både fagligt udfordrende 
drøftelser, rummelighed, fleksibilitet og gåpåmod. 

Vi tilbyder 

At du kommer med på en unik rejse, hvor læringsmulighederne er mange. Du bliver 
inddraget i EQUALIS’ maskinrum, og vil være med til at sætte præg på vores 
udvikling videre frem. 

Praktikperioden løber fra 14. august 2023, og varer frem til 26. januar 2024, med 
mulighed for studiedage i forbindelse med opgaveskrivning. Vi holder til i 
København, men har også mulighed for, at man kan arbejde hjemme nogle dage.  

Praktikpladserne er ulønnede og har et timetal på ca. 30 timer om ugen. Der er 
derfor fleksibilitet i forhold til arbejdstider, og stor forståelse for dine studieopgaver 
og evt. studiejobs.  

Din ansøgning skal være os i hænde på info@equalis.dk senest den 15. april 2023. 
Der afholdes samtaler løbende.  

Vi ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle interesserede ansøgere uanset 
personlig baggrund til at søge praktikpladsen. 

Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Gine Maltha Kampmann, Adm. 
direktør i EQUALIS på 2585 0292 eller gine@equalis.dk.  

Du kan læse mere om EQUALIS her: www.equalis.dk.  

Vi glæder os til at høre fra dig.  
 

Om EQUALIS  

EQUALIS har til hovedopgave at synliggøre de udfordringer, der er forbundet med at 
fremme ligestilling og diversitet gennem nye analyser samt indsamling og bearbejdning 
af eksisterende viden på området. Endvidere skal EQUALIS anvise løsninger, der kan 
fremme ligestilling og diversitet. Arbejdet skal udføres i stærke partnerskab med 
erhvervslivet og i dialog med politikere og organisationer.  

Spar Nord Fonden har støttet kapacitetsopbygning af EQUALIS, så̊ tænketanken kan 
accelerere vidensopbygningen og udbygge partnerskabskredsen.  
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