Statistikkonsulterna söker statistiker och statistiska programmerare
Statistikkonsulterna Jostat & Mr Sample AB är ett kunskapsföretag med rötter i Göteborgs Universitet. Vi har
funnits sedan 1995 och har lång konsulterfarenhet inom följande affärsområden:






Marknad/samhälle
Industriell statistik
Life Science
Finansiell statistik

Statistikkonsulterna har sedan start för 22 år sedan profilerat inom statistik och matematisk statistik och
består av 15 kvalificerade statistiker samt ett stort nätverk inom universitet och högskola.
Statistikkonsulterna satsar mkt på personalens utveckling genom intern- och externutbildningar och
seminarie- och konferensdeltagande. Flera av Statistikkonsulternas anställda är också aktiva delägare.
Statistikkonsulterna har bl.a. ramavtal med Volvobolagen, CEVT, Scania, AstraZeneca, IKEA of Sweden, SCA,
Mölnlycke Health Care, TetraPak. Vidare genomför vi även forskningsrelaterade uppdrag åt universitet,
högskolor och universitetssjukhus.
Statistikkonsulterna är SAS Silver Partner samt aktiv medlem i bl.a. Svenska statistikfrämjandet, ESOMAR
och SFK.
Statistikkonsulterna har tillgång till SAS/Base, SAS/Enterprise Guide, SPSS, R och Minitab. Vidare har vi
kompetens inom programmering och SQL.
Mer aktuell information finns på vår hemsida: http://www.statistikkonsulterna.se

Statistikkonsulterna befinner sig i nu en kraftig expansionsfas och söker kontinuerligt efter
statistiker och statistiska programmerare för kommande uppdrag inom framförallt medicinsk
statistik och epidemiologi, finansmatematik, industriella tillämpningar.
Vi söker både dig som är nyexaminerad eller har flera års erfarenhet och du kommer att ingå
i team som är specialiserat inom ditt område och få stora möjligheter till personlig
utveckling.
Uppdragen är spännande och utvecklande i statistik och kan ligga på tim-, projekt- eller
tillsvidareanställning.
Vi ser gärna att du har:






Examen på nivån Master i statistik, matematisk statistik, matematik, data science
eller liknande. Även utbildning på denna nivå inom ett tillämpat område med
statistiskt fokus, t.ex. teknisk matematik eller liknande är intressant.
Erfarenhet av arbete med statistisk mjukvara främst SAS eller R.
Uttrycker dig väl i engelska i tal och skrift
Pedagogisk förmåga, självständig och lyhörd

Forskarutbildning liksom erfarenhet från arbete som konsult är meriterande.
Statistikkonsulterna erbjuder en stimulerande, kreativ och flexibel arbetsmiljö där du
samarbetar tillsammans med andra kompetenta kollegor. Du kommer att utvecklas mycket
som statistiker eller statistisk programmerare genom intressanta och utmanande uppdrag
kombinerat intern- och externutbildningar som Statistikkonsulterna regelbundet genomför.

Kompetenser:
Master i statistik eller matematisk statistik
SAS, R
Meriterande:
CDISC, ADAM, SDTM, SQL, Six Sigma, SPSS, Minitab
Arbetslivserfarenhet
Meriterande men ej ett krav
Lön
Fast och timlön
Anställningsvillkor
Tillsvidare- projekt- och timanställning

Kontaktinformation
Statistikkonsulterna Jostat & Mr Sample AB
Drakegatan 5
412 50 Göteborg
Intresseanmälan
Personligt brev och cv skickas till:
info@statistikkonsulterna.se

