
   

Analysemedarbejder i Parkinsonforeningen 
 
Har du lyst til at arbejde i en dynamisk patient- og pårørendeforening, og har du flair for analyser og 

dokumentation, så læs videre her. Parkinsonforeningen arbejder for, at mennesker med parkinson og 

pårørende får den bedst mulige behandling og livskvalitet - og har håb om en fremtid uden parkinson. 

Foreningen har i dag 11.000 medlemmer og 350 engagerede frivillige.  

 

Vi søger en analysemedarbejder, der kan være garant for høj kvalitet i vores dokumentation og analyser. Vi 

bruger analyser til at betjene foreningens medlemmer, til generel oplysning og til politisk 

interessevaretagelse. Som analysemedarbejder skal du undersøge sundhedsadfærd, behov og holdninger 

blandt foreningens medlemmer via surveyanalyser. Desuden har vi en ambition om at etablere et 

repræsentativt panel blandt foreningens medlemmer til medlemsundersøgelser. Du skal desuden 

gennemføre undersøgelser ved brug af anden data og i det hele taget optimere brugen af eksisterende data 

og analyser til formidling og udvikling af politiske løsninger og nyheder.  

 

Stillingen er nyoprettet, og du får derfor gode muligheder for at præge den, ligesom du kan få andre 

opgaver. Parkinsonforeningens sekretariat består af 13 fantastiske kollegaer. Vi har en klar arbejdsdeling, 

men vi sparrer med hinanden i hverdagen og løfter i fællesskab mangfoldige forefaldende opgaver.  

 
Vi søger dig som: 

• har en længere videregående uddannelse indenfor fx folkesundhed, samfundsvidenskab e.l. 

• har erfaring med kvantitative analyser 

• er god til at udvikle, gennemføre og formidle analyser skriftligt til medlemmer og omverden 

• arbejder selvstændigt og samtidig er en ambitiøs holdspiller, der samarbejder naturligt 

• har erfaring fra en patientforening eller anden politisk organisation eller myndighed på 
sundhedsområdet e.l. 

 
Vi tilbyder: 

• spændende og udfordrende opgaver med stor mulighed for faglig udvikling 

• et spændende fagligt miljø i en patient- og pårørendeorganisation med mange interessenter 

• et godt socialt arbejdsmiljø med gode kollegaer 

• stor selvstændighed i opgaveløsningen og fleksible arbejdstider 

• mulighed for at gøre en forskel for mennesker med en kronisk fremadskridende sygdom. 

 

Om Parkinson 

I Danmark lever 12.000 mennesker med Parkinsons sygdom. Dertil kommer de mange pårørende, som også 

påvirkes af sygdommen. Parkinsons sygdom er en kompleks neurologisk sygdom, der er kronisk og 

fremadskridende. Læs mere på www.parkinson.dk.  

 

Praktisk 

Sekretariatet ligger i Danske Handicaporganisationers hus i Høje Taastrup (15 min. i tog fra 

Hovedbanegården). Arbejdstiden ser på 37 timer ugentligt, og jobstart er snarest muligt. For yderligere 

oplysninger kan du kontakte Parkinsonforeningens direktør, Astrid Blom, på ab@parkinson.dk eller telefon 

6072 6313. Ansøgning og CV sendes til Astrid Blom på ab@parkinson.dk senest 13. januar kl. 9. 
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