
Har du en stor interesse for samfundsøkonomi, og brænder du for at tage del i  
socialt ansvar? Er du talstærk, og drives du af analysearbejde?

Vi søger en selvstændig og ansvarsfuld studerende, der kan bidrage til vores fortsatte udvikling indenfor analyse og effektmåling 
af vores sociale projekter, da vores nuværende Project Assistant færdiggør sin kandidat. 
 
Med reference til vores Social Responsibility Manager, får du ansvaret for at udarbejde Social Return on Investment-rapporter og 
dermed være ansvarlig for effektmålingen af vores sociale projekter.  
Du vil indgå i teamet Social Responsibility, der repræsenterer Lind Invests støtte til sociale projekter nationalt og internationalt. Her 
udgør effektmåling en helt essentiel del af vores arbejde, hvor vi beregner projekternes sociale og samfundsøkonomiske værdi.

Som Project Assistant har du drive, og du brænder for at gøre en forskel i en virksomhed, hvor dine analyser og anbefalinger vil 
udgøre en vigtig del af støtten til og arbejdet med de sociale projekter. Du tør derfor udfordre det eksisterende, og du vil tage 
din del i udviklingen af vores tilgang inden for Social Responsibility i tæt sparring med Manager.  

Det er vigtigt for os, at du får et godt afsæt, når du starter hos os, derfor prioriterer vi en god overdragelse, hvor du får en grun-
dig introduktion til dine opgaver og til projekterne. 

 
SØG JOBBET 
Ansøgning, CV og karakterudskrift sendes via mail til job@lind-invest.dk hurtigst muligt. Spørgsmål til stillingen kan rettes til Gitte Thordahl 
Jespersen på telefon +45 51 25 34 11. Opstart: Hurtigst muligt. Ansøgningsfrist: 18. februar 2019. Vi indkalder løbende til samtale. 

Værkmestergade 25, niv. 14    ∞        8000 Aarhus C     ∞      www.lind-invest.dk

ANSØGNINGSFRIST 
18. feb. 2019PROJECT ASSISTANT - STUDIEJOB

DINE PRIMÆRE OPGAVER 
• Social Return on Investment-analyser og -rapporter (kendskab til SROI-metoden er en fordel, men ikke et krav).
• Dataindsamling og -behandling samt løbende udvikling af datagrundlag.
• Løbende udvikling af SROI-metoden ift. vores projekter.
• Dialog med projekter samt eksterne samarbejdspartnere.

DINE KVALIFIKATIONER
• Du er studerende på en relevant økonomisk uddannelse (eks. HA, Finance, Statskundskab, o.a.).
• Du har solid forståelse for økonomi og analyse. 
• Du er velbevandret i Excel. 
• Du er i gang med din BA eller påbegyndt din kandidat.
• Du har gerne erfaring fra andet studiejob (tidligere erfaring vægtes højt).

DIT MIND-SET
• Du drives af analysearbejde og vil være med til at udvikle vores tilgang til socialt ansvar.
• Du arbejder målrettet, tager ansvar og tør udfordre det eksisterende.
• Du er opsøgende og har mod på selvstændigt at være i dialog med eksterne parter. 

DU KAN FORVENTE
• Et spændende og anderledes studiejob, der vil udfordre dig fagligt og personligt.
• Et inspirerende og energisk miljø med ambitiøse kolleger og korte beslutningsveje.
• Stor fleksibilitet i forbindelse med eksamener og større opgaver.
• Arbejdstid på 10-15 timer ugentligt.
• Kontor i hjertet af Aarhus med en af byens bedste udsigter. 


