Konsultföretaget Kontigo söker praktikanter i
Stockholm till höstterminen 2017
Om oss
Kontigo erbjuder analyser och utvärderingar samt strategi- och processtöd på uppdrag
av aktörer inom framförallt offentlig sektor, men bland våra kunder finns också
branschorganisationer och privata företag. Kontigo har funnits sedan början av 1990talet men har under 10-talet vuxit väsentligt i omsättning och antal anställda.
Idag är vi 30 konsulter med kontor i Stockholm, Malmö, Östersund och Umeå. Många
av oss som arbetar på Kontigo har pluggat statsvetenskap, nationalekonomi,
kulturgeografi, statistik eller genusvetenskap och våra olika profiler speglas i bredden i
våra uppdrag. För oss är den vetenskapliga förankringen central och flera av Kontigos
konsulter är disputerade.
Vi har idag ramavtal för processtöd, analys och utvärdering med en rad myndigheter
och organisationer som Regeringskansliet, Vinnova, Tillväxtverket, Statskontoret,
Arbetsförmedlingen, Nordiska Ministerrådet, Folkhälsomyndigheten och flera regionala
organ som Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Bland våra privata kunder
finns Teknikföretagen, Svensk Kärnbränslehantering och Keolis.

Om praktiken
Vårt erbjudande till dig som praktikant består av kvalificerade arbetsuppgifter i en
stimulerande miljö där du får delta i alla delar av konsultarbetet – från arbetet med att
utmejsla en metod för att besvara uppdragets frågor till seminarium kring en färdig
rapport. För oss är det viktigt att du tar aktiv del i analysarbetet, både för din egen skull
och för att vi vill lära dig vårt hantverk. I arbetet ingår bl.a. att skriva offerter,
sammanställa kunskap, planera och genomföra datainsamling, författa rapporter och
PM samt medverka vid seminarier och presentationer. Praktiken är en viktig
rekryteringsplattform för Kontigo och flera av våra konsulter har en bakgrund som
praktikanter hos oss.
Vi tror att du liksom oss har ett stort intresse för samhällsutveckling. Vi tror också att
du är en skarp och analytisk person som har förmåga att bearbeta och analysera
kvalitativa och kvantitativa data från olika källor. Du bör också vara duktig på att skriva
och vill du jobba med kvantitativ analys bör du även ha viss erfarenhet av att jobba
med statistiska metoder i dina studier eller professionellt.

Hur går du till väga?
Ansökningar skickas till Tomas Källberg på tomas.kallberg@kontigo.se. Bifoga ett
personligt brev på en sida, CV, betyg samt ett exempel på en uppsats, PM eller annan
text som du har skrivit. Sista ansökningsdag är den 31 maj 2017. Ett urval kandidater
kallas sedan till intervju. Praktiken är oavlönad.
Vill du veta mer om oss finns det mesta på www.kontigo.se. Men hör gärna av dig till
oss om du har frågor, du når Tomas Källberg på tomas.kallberg@kontigo.se.

