Statisticon söker verklighetsförankrad statistiker
Statisticon är ett personalägt konsultföretag som arbetar efter affärsidén att tillhandahålla kvalificerade
tjänster inom statistik och datahantering. Vår mission är att verka för en sund statistikanvändning som
leder till kloka beslut i samhället.

Vi söker en verklighetsförankrad statistiker som har:

Minst kandidatexamen i statistik
eller matematisk statistik.

Behärskar svenska och engelska
i tal och skrift.

Använder scriptbaserade
programmeringsspråk som R
eller SAS.

Erfarenhet av praktiskt arbete med statistik och
utredning, forskarutbildning liksom erfarenhet från
arbete som konsult är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper
och förväntar oss att du tar en aktiv roll i vårt team
av statistiker och programmerare.
Du behöver vara initiativrik, målfokuserad, självgående, analytisk, noggrann, pedagogisk och
prestigelös.

På Statisticon arbetar vi brett inom områdena
hälsa och välfärd. Vi hjälper forskare att designa
studier som ska ge svar på medicinska frågeställningar. Vi analyserar omfattande real world
evidence data. Vi använder machine learning
för att analysera komplexa samband. Vi tar fram
befolkningsprognoser till kommuner och regioner.
Vi ansvarar för produktion av nordisk statistik.

Välkommen att skicka din ansökan till
rekrytering@statisticon.se senast 25 augusti 2019.

Som statistiker kommer du att planera, leda och
genomföra allt från enklare till kvalificerade studier
och undersökningar, bearbeta och analysera data,
tolka och presentera resultat samt ansvara för bra
relationer med kunder, samarbetspartners och
kollegor. Du kommer både att jobba självständigt
med uppdrag och ingå i större team. De flesta uppdrag utförs i våra egna lokaler i Stockholm eller Uppsala, men stationering hos kund förekommer också.

VD Mats Forsberg
Tel. 010 130 80 03
mats.forsberg@statisticon.se

Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Marknadschef Marianne Mæhle-Schmidt
Tel. 010 130 80 02
marianne.maehle-schmidt@statisticon.se

Läs gärna mer om oss och våra uppdrag på www.
befolkningsprognoser.se, www.snackastatistik.se,
www.nordicstatistics.org samt www.statisticon.se.
Vi avstår vänligt men bestämt från erbjudanden om annonseringsoch rekryteringshjälp.

Statisticon erbjuder en kreativ arbetsmiljö med
variationsrika arbetsuppgifter, utmanande uppdrag
och mycket kompetenta kollegor. Du kommer att
utvecklas både i hantverket som statistiker och i
rollen som professionell konsult. På Statisticon är alla
medarbetare nyckelspelare. Dina insatser kommer
att ha stor betydelse – för oss och för våra kunder.

+46 (0)10 130 80 00 info@statisticon.se www.statisticon.se

