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Økonomer Uden Grænser søger konsulenter, der vil hjælpe skilsmisseramte børn og forældre 

Landsforeningen for Børn og Forældre giver faglig rådgivning til børn, forældre, bonusforældre og andre 

pårørende i forbindelse med skilsmisser, samlivsophør, samværsproblematikker samt familiejura. 

Landsforeningen startede i november 2016 og har siden haft over 1.600 rådgivninger. Ud over rådgivning 

tilbyder foreningen også bisidderordning, børnegrupper samt gælds- og økonomirådgivning. 

Landsforeningen for Børn og Forældre har kontaktet Økonomer Uden Grænser, idet de ønsker at kvantificere 

effekten af deres arbejde. ØUG skal derfor udarbejde en social cost-benefit analyse, hvor vi analyserer 

eksisterende data samt data, der skal indsamles via spørgeskema. 

Kort om dig 

Du har gennemført mindst et år af en økonomi-relateret uddannelse og ønsker nu at gøre en forskel for 

mennesker i nød. Du er skarp til at håndtere Excel og data, men har også en kreativ side, der gør dig i stand 

til at analysere problemer, som ikke nødvendigvis har et klart defineret svar. Det er en fordel – men ikke et 

krav – hvis du har kendskab eller erfaring med udarbejdelse af spørgeskemaer. Sidst men ikke mindst er du 

en holdspiller.  

 
Generelt om projektet 

Projektet kommer til at starte umiddelbart efter ansøgningsfristen, og vil strække sig over 6-8 måneder. Den 

forventede arbejdstid vil være et par timer om ugen og lægges efter den enkeltes behov.  

Du vil indgå i samarbejde med en organisation af dynamiske frivillige, og du vil opleve at være en del af et 

socialt netværk af unge, der vil gøre en forskel. Derudover vil du have rig mulighed for at komme tættere på 

et mere permanent engagement i ØUG. 

Som det altid gør sig gældende hos ØUG, bærer det velgørende arbejde lønnen i sig selv, men det er 

garanteret, at dit CV bliver forbedret, og at du vil gøre en forskel. 

Send en mail til lgj@economistswithoutborders.net med emnet ”ØUG LFBF”, vedhæftet en kort ansøgning 

og CV, hvis du ønsker at søge stillingen, eller har yderligere spørgsmål. Ansøgningsfristen er fredag d. 19. 

oktober 2018. 

Vi ser frem til at høre fra dig, 

Økonomer Uden Grænser 

 


