
 

 

 

Datastærk studentermedarbejder til Grønlandske Børn 

Vil du være med til at skabe vidensgrundlaget for vores pædagogiske og sociale indsatser? Er du vild med 
dataindsamling og -behandling, men også det efterfølgende analyse- og formidlingsarbejde?  Har du teknisk 
flair? Så kan du, som studentermedarbejder i Grønlandske Børn, være med til at sikre, at vores viden kommer 
grønlandske børn og deres familier til gavn. 

I Grønlandske Børn dokumenterer vi vores arbejde med børn, unge og familier. Til det formål har vi en 
database fra Lime CRM, som holder styr på børn, familier, aktiviteter, målsætninger og udvikling, for blot at 
nævne nogle. Som studentermedarbejder vil du beskæftige dig med alle aspekter af databasen. Det gælder 
lige fra at sikre datakvalitet og yde support til vores pædagogiske personale til at bistå ledelsen med at trække 
rapporter og formidle viden, samt udvikle på databasens variable, så den følger med vores organisation. 

Dine opgaver vil primært bestå i at: 
● Yde support til pædagogisk personale, som er brugere af vores database 
● Oprette og håndtere brugere i databasen 
● Tilpasse variable i databasen efter behov 
● Sikre datakvalitet og -stringens administrativt og i praksis 
● Yde “taste-support” efter behov i de enkelte projekter 
● Data-migration af resterende data, som endnu ikke er flyttet ind i vores database 
● Udtræk af data, rapportering og visuelle præsentationer til projektevalueringer, projektledelse, 

projektansøgninger og ledelsesbetjening 
● Ajourføre guides og arbejdsgange til pædagogisk personale løbende 

Dertil vil der være mindre opgaver som fx at indhente og behandle data fra interne og eksterne kilder, som 
Grønlands og Danmarks Statistik, ligesom der efter aftale vil være andre forefaldende opgaver. 

Din profil   
● Du er i gang med en relevant uddannelse som fx sociologi, forvaltning, statskundskab, antropologi, 

samfundsfag, grønlandske og arktiske studier eller lignende 
● Du er bekendt med de metodiske udfordringer forbundet med indsamling af kvantitative data, og kan 

imødekomme dem 
● Du kan lide at arbejde med tal og deskriptiv statistik, har godt styr på Excel og evne til hurtigt at sætte 

dig ind i et CRM-system 
● ...men du forstår, at ikke alle deler din passion for tallenes magi, og forstår at formidle og supportere i 

øjenhøjde med dine kollegaer 
●  Du kan arbejde selvstændigt og som del af et team 
●  Du er idérig og har mod på at kaste dig ud i nye opgaver 

Vi tilbyder dig   
● En studentermedarbejder stilling med kontorplads på Nørrebro 
● Fleksible arbejdstider med forståelse for travlhed ifm. eksamensperioder 
● Sidemandsoplæring i Lime CRM 
● Et dynamisk miljø i et lille sekretariat med høj faglighed og engagerede kolleger 
● En tværkulturel organisation i udvikling, hvor vi sammen lærer og bliver klogere hele tiden 

 



 

 

 

Stillingen er på min. 12 timer om ugen med ansættelse pr. 1. februar 2022 – eller snarest derefter. Din daglige 
arbejdsplads er i vores danske sekretariat på Balders Plads 1, 2200 København N. Du vil til dagligt arbejde 
sammen med vores konsulentteam, som også sikrer en grundig indføring i arbejdsopgaver og -metoder. 

Hvem er vi? 
Grønlandske Børn arbejder for grønlandske børn og unge i sårbare livssituationer i Grønland og Danmark. 
Gennem vores indsatser styrker vi grønlandske børn og unge og øger deres ressourcer og muligheder. Vores mål 
er en tryg barndom for alle grønlandske børn, og at flere grønlandske unge gennemfører deres uddannelse. 
Sekretariatet, som du vil blive en del af, holder til på Balders Plads i København. Her er vi aktuelt 11 
medarbejdere. Grønlandske Børn har derudover hjemme på fem adresser i Grønland og Danmark med i alt 31 
medarbejdere, ca. 100 frivillige og mere end 25 børnebisiddere. Du vil komme til at samarbejde med mange 
kolleger og en del af dem på afstand, så du har naturlig flair for kommunikation og kan lide at samarbejde med 
mange forskellige typer mennesker. Du kan læse mere på www.fgb.dk. 

Ansøgning 
Send din ansøgning med CV til Grønlandske Børn på: job@fgb.dk. Ansøgningsfristen er d. 3/1 2022. Har du 
spørgsmål er du velkommen til at kontakte konsulent for dokumentation og analyse, David Randa på 
dr@fgb.dk eller tlf: 2936 9570. 

  
 


