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Finanspolitiska rådet söker

Kvalificerad nationalekonom
Finanspolitiska rådet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Rådets uppgift är
att utvärdera om finanspolitiken når de av riksdagen och regeringen uppställda målen samt
att granska regeringens ekonomiska prognoser och de modeller de baserar sig på. Rådets
uppgift fullgörs framför allt genom publiceringen av en årlig rapport men också genom
publicering av underlagsrapporter och konferenser/seminarier. Rådet består av åtta
ledamöter och ett kansli som fullt utbyggt ska omfatta fem personer: en kanslichef, två
kvalificerade nationalekonomer (varav den ena också ska vara ställföreträdande kanslichef),
en forskningsassistent och en administrativt ansvarig. Rådet hyr lokaler av
Konjunkturinstitutet på Kungsgatan i Stockholm.
Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av att göra ekonomiska analyser, till exempel
långsiktiga hållbarhetskalkyler för de offentliga finanserna, modellanalyser av hur
budgetsaldot kan delas upp i strukturella och cykliska komponenter, skattningar av
jämviktsarbetslösheten, bedömningar av underlaget för regeringens politik och effekter av
olika skatteförslag. En central del av arbetet är att bidra till skrivningen av rådets årliga
rapport.
Vi söker dig som har forskarutbildning i nationalekonomi med inriktning på
makroekonomisk analys/arbetsmarkandsekonomi och/eller gedigen praktisk erfarenhet av
analysarbete på dessa områden. Du bör även ha god kunskap i ekonometriska metoder och
modellsimuleringar. Erfarenhet från arbete inom regeringskansliet eller annan myndighet är
meriterande. Du ska ha god förmåga att kunna hantera flera parallella processer och ett
noggrant arbetssätt under ett tidvis högt tempo, vara flexibel och resultatorienterad. Arbetet
förutsätter god förmåga att skriva samt goda kunskaper i engelska. Du bör ha lätt att
samarbeta.
Rådet strävar efter en jämn köns- och åldersfördelning samt ökad mångfald. Tillträde
snarast eller enligt överenskommelse. Lön bestäms efter överenskommelse.
Mer information om anställningen lämnas av kanslichefen Lars Calmfors, tel. 0761355814,
eller ledamoten i rådet, Laura Hartman, tel 0730337933.
Välkommen med din ansökan med meritförteckning senast den 11 augusti 2008. Skicka
den med e-post till jobb@finanspolitiskaradet.se eller med post till Finanspolitiska rådet,
Box 3273, 103 65 Stockholm. Märk ansökan FPR2008/JOBB/UTR.
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