
	  

	  

Erhvervsfilosofi.dk søger researcher (studiejob) 
 
Erhvervsfilosofi.dk søger en analytisk stærk studerende, der min. 10 timer om ugen kan 
foretage research til analyser og artikler.  Du er interesseret i erhvervslivet, filosofi og analyse. 
Du er ikke bange for at gribe telefonen og indhente informationer samt at foretage mindre 
interviews og forespørgsler.  
 
Du kan både forstå et årsregnskab og fordybe dig i Platons ”Staten” og tøver ikke med at 
præsentere en sammenhæng.  Du er formentlig på 2. eller 3. år af dit studie på en 
kombinationsuddannelse eller tilsvarene fra en højere læreanstalt. Du ser dig selv i et 
studiejob, hvor kravene er lige så store som friheden til selv at tænke selv og et start-up miljø 
ser du kun som en fordel.  
 
Helt konkret får du ansvaret for at indhente og ordne baggrundsinformation til vores 
temaanalyser, som vi bringer i hver udgivelse. Informationen henter vi fra mange kilder, 
regnskaber, statistikker, rapporter, databaser samt opringninger til relevante myndigheder. Du 
skal med andre ord være i stand til at finde information hurtigt og sikkert samt levere dem i 
formater i god kvalitet.  Dertil kommer research af mere kvalitativ karakter til enkelte historier -  
samt en masse andre opgaver, der vedrører redaktionel og journalistisk produktion.  
 
Som du måske fornemmer er vores ambitioner høje og derfor skal dine også være det. Du skal 
være i stand til at levere varen -  uden slinger i valsen. Det er essentielt, at du er indstillet på at 
gøre erhvervsfilsofi.dk til et kvalitetsmedie for kritisk tænkende læsere i erhvervsliv og dets 
omegn.  
 
Erhvervsfilosofi.dk er i etableringsfasen, hvorfor vi går en interessant tid i møde.  Vi håber 
derfor også, at du vil deltage aktivt i det månedlige redaktionsmøde og evt. andre 
udviklingsprojekter, som vi forventer at sætte i søen i de kommende måneder.  
 
Erhvervsfilosofi.dk er et uafhængigt erhvervsmedie med fokus på refleksion, kvalitet og 
analyse. Vi er uafhængige af erhvervs- eller kommercielle interesser, politiske partier og 
bestemte interesseorganisationer. Vi søger åbenhed omkring vores processer og virke, og 
opfordrer samarbejdspartnere til det samme. Erhvervsfilosofi.dk har modtaget mediestøtte fra 
Kulturstyrelsens innovationspulje. 
 
Er du interesseret skal du gøre følgende inden 15. dec. 2016:  
 

• Ring og få en snak 
• Send en kort præcis ansøgning 
• Vis eksempler på din kunnen 
• Mød frem til en dialog 

 
Med venlig hilsen 
Joachim Kattrup 
Redaktør og adm. dir. 
60216085 
jk@erhvervsfilosofi.dk 
www.erhvervsfilosofi.dk 
 
	  
	  


