Praktikant til Center for Ungdomsforskning
Center for Ungdomsforskning (CeFU) Aalborg Universitet København, søger en praktikant i efteråret 2017.
Vi forestiller os, at du er i gang med en socialvidenskabelig uddannelse og interesserer dig både for unge,
og har lyst til at prøve at arbejde som forsker. Praktikken vil hovedsageligt blive knyttet til et større
forskningsprojekt, der handler om de overgangsprocesser, der finder sted i ungdomslivet. Projektet skal
bl.a. bygge på en lang række kvalitative interviews med unge og deres forældre, og det er ikke mindst
arbejdet med at kontakte informanter, gennemføre interviews og analysere datamateriale, som
praktikanten skal deltage i.
Praktikantens vil være opgaver vil være mangfoldige og udvikles i dialog med projektlederne. Men de vil
kunne omfatte følgende:
•

Opbygning af en litteratur database

•

Deltagelse i udvikling af forskningsdesign. Både kvalitative og kvantitative

•

Kontakt til informanter

•

Forberede og gennemføre interviews

•

Analysearbejde

•

Planlægning og opsamling på projektets aktiviteter

•

Diverse skriveopgaver

Derudover vil praktikanten vil blive integreret i det daglige arbejde på CeFU, og vil deltage i centermøder,
workshops, universitetsaktiviteter og CeFU’s halvårlige konferencer.
CeFU forsker i unges orienteringer, hverdagsliv og levevilkår. CeFU udgør et dynamisk og udadvendt
forskningsmiljø, der samarbejder med offentlige såvel som private aktører. Bag CeFU står en forening, hvis
medlemmer er med til at sikre, at den viden vi udvikler, er relevant og kan forankres i praksis. På CeFU har
vi et inkluderende, hyggeligt og inspirerende arbejdsmiljø, hvor vi hjælper hinanden.
Stillingen er ulønnet, men god mulighed for forlængelse i en ansættelse som studentermedhjælper. Vi
foretrækker en praktikant som kan tilknyttes i 3-5 måneder evt. på halv tid. Opstart medio august.
Send senest d. 4. juli en kort motiveret ansøgning og dit CV til souschef og lektor Niels Ulrik Sørensen:
ns@learning.aau.dk, som også kan kontaktes for uddybende information.
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