
 

 

Analyse & Tall søker: 

Prosjektmedarbeider til kartlegging av 
makteliten 

I Analyse & Tall Oslo er vi på jakt etter en prosjektmedarbeider som kan hjelpe oss med å kartlegge 
den norske makteliten. Vi ser etter en person med analytisk teft, gode kommunikasjonsevner og god 
kjennskap til den norske samfunnsdebatten. Legg merke til: kort søknadsfrist! 

Om Analyse & Tall 
Analyse & Tall er et skandinavisk analysebyrå med kontorer i Oslo, København og Aarhus. Vi undersøker 
komplekse samfunnsspørsmål ved å kombinere klassiske samfunnsvitenskapelige metoder med nye 
digitale metoder. Sammen med et team på rundt 30 skandinaviske medarbeidere, alt fra sosiologer til 
astrofysikere, får du være med å utvikle og gjennomføre analyser som skaper forandring. 
 
Om stillingen 
Som prosjektmedarbeider hos oss vil du spille en essensiell rolle i innsamling og beriking av offentlig 
tilgjengelig data om norske virksomheter og personer. Som prosjektmedarbeider vil du få mulighet til å 
delta i analysearbeidet av data som skal foreligge innen 1. juni 2023. Stillingen er midlertidig (april-juni), og 
stillingsprosent tilpasses den rette kandidat. Vi ser for oss at stillingen passer godt ved siden av studier. 
 
Vår ideelle prosjektmedarbeider: 

• Interesserer seg for samfunnsanalyser og har en god analytisk verktøykasse. 
• Har god kjennskap til aktører i det norske samfunn, og kjenner til norske samfunns- og 

maktstrukturer 
• Er god på både skriftlig og muntlig formidling 
• Har et kooperativt mindset: du motiveres av å delta i en demokratisk arbeidsplass og kan 

forestille deg å arbeide selvstendig i en anti-hierarkisk struktur 
 
Det vil være en fordel hvis du:  

• Kan starte hurtigst mulig 
• Har god kjennskap til Word, Excel og PowerPoint 

 
Om at være en del av et kooperativ 
I Analyse & Tall ønsker vi å bidra til et mer demokratisk og rettferdig samfunn gjennom vår 
kunnskapsproduksjon. Men vi mener også at arbeidsplassen er til for de som til enhver tid jobber der. 
Derfor har vi valgt å organisere oss som et kooperativ hvor vi deler ledelse og lønn likt. For å jobbe hos 
oss skal du også være motivert til å lede, utvikle og drive en virksomhet i fellesskap.  
 
Vi kan tilby 

• Et tverrfaglig miljø med spisskompetanse, hvor vi utveksler erfaringer, ideer og nettverk 
• Fleksible arbeidstider og mulighet for delvis hjemmekontor 
• Mulighet for å inngå i og videreutvikle en demokratisk arbeidsplass 

 
Send oss din søknad! 
Dersom dette høres ut som noe for deg håper vi å høre fra deg! Send oss en kort søknad (maks en A4-
side) og CV. Søknadsfrist er 2. april. Vi gjennomfører korte intervju i uke 14 og tar sikte på oppstart i uke 
15. Søknad kan sendes til haavard@ogtall.no  
 
Har du spørsmål kan du ta kontakt med vår partner i Oslo, Håvard Lundberg. Mail: haavard@ogtall.no. Tlf: 
+47 957 93 255.  
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