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Finanspolitiska rådet söker

Administrativt ansvarig
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. 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.
Den nya medarbetaren ska sköta administrativa uppgifter vid rådet. I medarbetarens
uppgifter ingår bl a verksamhetsplanering; budget och budgetuppföljning; diarieföring;
kontakter med andra myndigheter; administration och hantering av rådets rapport,
underlagsrapporter och konsultuppdrag; kontakter med leverantörer i olika frågor samt
administration av och protokollföring vid rådets möten. Medarbetaren ska också ansvara för
en del av rådets informationsinsatser. I dessa ingår administration av rådets seminarier och
konferenser; spridning av rådets skrifter; uppdatering av rådets hemsida samt kontakter med
press, allmänhet och andra avnämare. Arbetet är i stora delar självständigt och arbetstakten
är periodvis hög.
Vi söker dig som har erfarenhet av statligt administrativt arbete i anslutning till
nationalekonomisk utredningsverksamhet. Utbildning i ekonomi är en merit. Du bör ha
kunskaper om det statliga regelverkets innehåll och praktiska tillämpningar samt förmåga
till självständig drift och utveckling av system och rutiner. Språkkunskaper, flexibilitet och
god samarbetsförmåga värdesätts.
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.
Välkommen med din ansökan med meritförteckning senast den 9 juli 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/ADM.
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