Analytisk og nysgerrig studentermedhjælper til vores
Real-World Evidence team
Interesserer du dig for sundhedssektoren og har du lyst til at arbejde med registerdata? Brænder du for anvendt analyse, og vil du gerne lære mere om at vidensformidling, som kan danne indsigt og forståelse ud fra af sundheds- og socioøkonomiske registerdata? Så er dig vi søger!
Om jobbet
Som studentermedhjælper i Sundhedsdatateamet får du solid erfaring med at anvende registerdata på individniveau. Som en del af et team med høj faglighed, deltager du i projekter, hvor du med din analytiske tilgang, designer og konkretiserer data.
Vi arbejder primært med sundheds- og socioøkonomiske registerdata, og i samarbejde
med dine kollegaer, udarbejder du deskriptive analyser på diverse befolkningsgrupper
som en del af større epidemiologiske og farmako-epidemiologiske analyser. Herigennem
vil du få en god forståelse for, hvordan man belyser patientpopulationer, medicinske behandlingsmønstre og sygdomsudvikling over tid.
Hos os får du rig mulighed for at anvende dine metodiske og faglige kompetencer fra studiet og supplere disse med praktisk erfaring. Du vil også få mulighed for at udfolde dine
matematiske modelleringsevner i mere eksplorative opgaver.

Din profil:
Vi forestiller os, at du har følgende profil:
•

Er under uddannelse indenfor Life Science, Økonomi, Folkesundhed,
Statskundskab, Data science eller lignende.

•

Interesse for databehandling og analyse.

•

Programmeringserfaring i SAS / R på begynderniveau.

•

Nysgerrig og empatisk person.

•

Kan grine over anti-logiske programmerede funktioner - og dine egne fejl.
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Om DLIMI:
DLIMI tilbyder markedets bedste løsninger inden for videns baseret data i Life Sciences
sektoren, som kan understøtte pharma industriens virksomheder til at træffe strategiske
beslutninger.
DLIMI er en uafhængig enhed af Dansk Lægemiddelinformation (DLI). DLI ejes af Lægemiddelindustriforeningen (LIF).
Med over 40 års erfaring fra pharma- og sundhedsindustrien har DLIMI altid den rette kompetence der skal til for at vejlede kunderne bedst muligt. I Rådgivningsdelen af DLIMI er fokus på Advanced Market Research, Real World Evidence og Market Access, som alle har
fokus på at hjælpe virksomheder med analyser, rådgivning og træffe de optimale strategiske beslutninger, der sikrer relevant behandling til patienter i alle nordiske lande.
Praktisk
Vi har travlt, og har derfor brug for dig hurtigst muligt.
Som studentermedhjælper arbejder du typisk 1 - 2 dage om ugen med mulighed for fleksibilitet ift. skema og eksamensperioder.
Kontoret er beliggende på Lersø Parkallé 101, 2100 København Ø.
Interesseret?
Send din ansøgning og CV til teamleder, Andreas Bentsen (ahb@dlimi.com), senest den
31. August 2022. Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Andreas
Bentsen på telefon +45 40 38 99 54. Vi læser ansøgninger løbende, og beder dig derfor
søge hurtigst muligt. Bemærk venligst, at vi behandler alle henvendelser fortroligt, og at vi
returnerer svar til den mailadresse, som du oplyser.
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