
Kan du gøre 

MA klogere?

Data- og analysemanager søges:

Tænk større

Kort om MA

MA er a-kassen for humanister og scient.er 
– og faglighederne i krydsfeltet mellem de to. 
Vores mere end 70.000 medlemmer evner 
både at tænke dybt, tværfagligt og nyt;
præcis de kompetencer der skal til for at 
flytte Danmark fremad i stedet for bare at 
effektivisere og strømline det bestående. 

I Magistrenes A-kasse ved vi meget 
om humanister og scient.er – og deres 
arbejdsmarked. Men vi vil vide endnu 
mere, så vi endnu bedre kan skabe 
værdi for vores medlemmer. Og så 
vi bedre kan inspirere medlemmerne 
i deres jagt på drømmejobbet. 

Derfor opretter vi nu en stilling som 
data- og analysemanager. 

Du får ansvar for selv at igangsætte 
analyser på tværs af hele vores orga-
nisation, men skal også som ekspert 
rådgive og vejlede om målinger og 
analyseopgaver udført af kolleger.

Opgaverne vil være meget alsidige, 
så du får brug for din talmæssige og 
din statistiske kunnen, din evne til 
at overskue og sammentænke vores 
mange værdifulde datakilder og dine 
kompetencer inden for kvalitative 
metoder, pædagogisk formidling 
og tværfagligt samarbejde.
 
Vi savner dig

Vi kan godt love, at du vil blive 
forstyrret, for der er brug for dig 
i mange sammenhænge:

•  Forretningsudvikling og strategi:   
 Medlemsundersøgelser, markeds-

 analyser, datamining og statistiske  
 analyser af omfattende medlems-

 data og historik
• Unik medlemsrådgivning og 
 kommunikation: Udsøge konkrete 
 og handlingsrettede indsigter i del-
 arbejdsmarkeder og jobfunktioner,  

 bidrage til udvikling af CRM,   
 undersøgelser til pressebrug 

• Effektivisering og kvalitetssikring:   
 Driftsstyring og målopfølgning,   
 kvalitetsmålinger og tilfredsheds-  
 målinger.

Så har du stærke og dokumenterede 
resultater inden for kvantitativ og 
kvalitativ dataanalyse, og er du inter-
esseret i afvekslende og krævende 
udfordringer, så kan vi tilbyde en 
stilling i en virksomhed på ret kurs, 
som tripper for at få dig med ombord. 

Du refererer til økonomichef Anders 
Secher og vil i praksis opleve, at den 
samlede ledelse står klar til at tage 
imod dine kompetencer og bidrag til 
udviklingen af MA.

Ansættelsesforhold og –sted

MA tilbyder en konkurrencedygtig 
lønpakke, der afspejler din erfaring 
og baggrund. Du får til huse på vores 
hovedkontor på Frederiksberg. 

Ansøgning

Send din ansøgning til 
jobansoeg@ma-kasse.dk, og skriv 
”datamanager til MA” i emnefeltet, så 
vi har den senest mandag den 9. maj 
kl. 9.00. Vi forventer at afholde 
ansættelsessamtaler mandag den 
17. maj 2016.
 
Hvis du vil vide mere

Hvis du har spørgsmål, er du vel-
kommen til at kontakte økonomi-
chef Anders Secher på 20976335 
(as@ma-kasse.dk). Du kan læse mere 
om MA på ma-kasse.dk. Vi glæder 
os til at læse din ansøgning.


