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Økonomer Uden Grænser søger konsulenter, der vil hjælpe ofre for psykisk vold 

Exitcirklen arbejder med at bekæmpe psykisk vold og negativ social kontrol. Exitcirklen har flere indsatser, 

heriblandt samtalegrupper for unge og voksne kvinder og mænd, der er eller har været ofre for psykisk vold. 

I grupperne arbejder de kognitivt med at kunne tackle og bearbejde de ar, den psykiske vold efterlader sig, 

samt tilegne sig metoder til at bryde med negative vedholdende mønstre. 

Exitcirklen har kontaktet Økonomer Uden Grænser, idet de ønsker at kvantificere effekten af deres arbejde. 

ØUG skal derfor udarbejde en social cost-benefit analyse af Exitcirklens samtalegrupper. 

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. Sidst men ikke mindst er du en 

holdspiller.  

 
Generelt om projektet 

Projektet kommer til at starte umiddelbart efter ansøgningsfristen. Dog vil det sidste data først være klar i 

februar, så projektet vil starte langsomt op, dvs. der er tid til at få overstået eventuelle eksamener først. 

Projektet vil fortsætte frem til juni, hvor analysen skal afleveres. 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 EC”, vedhæftet en kort ansøgning og 

CV, hvis du ønsker at søge stillingen, eller har yderligere spørgsmål. Ansøgningsfristen er fredag d. 14. 

december 2018. 

Vi ser frem til at høre fra dig, 

Økonomer Uden Grænser 

 


