Konsulenter med interesse for fremtidens erhvervs- og innovationspolitik!
Har du lyst til at grave dybere i, hvad der skaber vækst og innovation i erhvervslivet? Er du kreativ og
dygtig til at lede og gennemføre komplekse analyser? Har du spidskompetencer inden for både analyse og formidling af data? Har du lyst til at arbejde i en konsulentvirksomhed med højt til loftet?
I IRIS Group har vi specialiseret os i at udarbejde analyser, der skaber grundlag for morgendagens
erhvervs-, innovations- og forskningspolitik. Vi afdækker de nyeste trends i erhvervslivet og i forskning, analyserer vækstbetingelser, udarbejder dybdegående erhvervsanalyser, kortlægger danske
styrkepositioner, evaluerer eksisterende indsatser og udvikler anbefalinger til bedre innovationspolitik.
Vores kompetencer og analyser efterspørges i støt stigende omfang blandt ministerier, regioner,
kommuner, brancheorganisationer, universiteter og erhvervspolitiske operatører. Derfor søger vi
dygtige konsulenter, der brænder for at være med på holdet.
Vi søger både konsulenter med spidskompetencer inden for kvantitative og kvalitative analyser. Det
kan være som konsulent eller chefkonsulent – afhængig af din erfaring. Vores arbejdsopgaver omfatter design af nye analyser, registerbaserede analyser, spørgeskemaundersøgelser, kvantitative effektmålinger, interviews med virksomheder og forskere, mm.
Vi forventer, at du;








Har en samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse.
Har mindst et par års erfaring fra anden konsulentvirksomhed, en politisk organisation eller
fra forskningsverdenen.
Har stærke analytiske evner og flair for at designe analyser, så de giver solide svar på komplekse spørgsmål.
Har interesse for erhvervs-, innovations- og forskningspolitik.
Har skriftlige formidlingsevner på topniveau.
Har et stærkt konsulentgen – du er en dygtig projektleder, arbejder effektivt, er en god networker og formår at skabe værdi for dine kunder.
Har stort engagement og personlig gennemslagskraft.

Du vil komme til at arbejde i en vækstvirksomhed, hvor vi sætter overliggeren højt. Vores analyser
skal være de bedste og mest værdiskabende i landet inden for vores forretningsområder.
Er du interesseret? Så send din ansøgning til irisgroup@irisgroup.dk, mrk. ”Ansøgning”.
Den skal være os i hænde senest 15. august 2017 (gerne inden). Du er også velkommen til at kontakte
partner Jens Nyholm på tel: 51251040 for at høre nærmere. Læs mere om os på www.irisgroup.dk.

