Finansavdelingen
Finansavdelingen samordner arbeidet med statsbudsjettet og forbereder avgjørelser i regjeringen. Vi skal bidra til at alle viktige økonomiske
konsekvenser i en sak er belyst når regjeringen fatter vedtak, for eksempel om statsbudsjettet, lovendringer og ny politikk. Statsrådene legger
som hovedregel frem alle viktige saker for regjeringen. De ansatte i Finansavdelingen vurderer disse forslagene og gir faglige råd til
finansministeren.

Underdirektør
Om stillingen
Den ledige stillingen er i Overføringsseksjonen og er ledig fra 1. august 2019. Underdirektøren vil i utgangspunktet ha som oppgave å
koordinere arbeidet med budsjettspørsmål, utredninger og strukturpolitikk i saker som gjelder Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og
familiedepartementet og Kunnskapsdepartementet. Seksjonen har i tillegg ansvar for saker i tilknytning til Helse- og omsorgsdepartementet og
Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Det kreves mastergrad med gode resultater innen økonomi eller annen samfunnsvitenskapelig utdanning, erfaring fra statlig budsjettarbeid, god
skriftlig og muntlig fremstillingsevne og gode samarbeids- og lederegenskaper. Faglige kvalifikasjoner, god økonomisk forståelse og kjennskap
til sentralforvaltningen vil bli vektlagt. Ledererfaring og kjennskap til de aktuelle fagområdene vil være en fordel. Den som ansettes må kunne
sikkerhetsklareres.

Annet
Kontaktpersoner: Avdelingsdirektør Frode Tarjei Selman, tlf. 222 44 321, eller avdelingsdirektør Colin Forthun, tlf. 222 44 117.
Søknadsfrist: 17. mai 2019. Søknaden merkes med referansenr. 10/19.
Lønn: kr 617.800 - 686.900 + betalt overtid. Høyere lønn kan vurderes i særskilte tilfeller.

Mangfoldet i samfunnet bør reflekteres blant Finansdepartementets medarbeidere. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert. Vi er en IA-bedrift, og i
dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Finansdepartementet oppfordrer
kandidatene til å søke stillingen elektronisk. Attester, karakterutskrifter og vedlegg må ettersendes dersom de ikke lastes opp elektronisk. Vi
ønsker også å se vitnemål fra videregående skole. Merk konvolutten med referansenummeret og send til Finansdepartementet,
Finansavdelingen, Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo.
Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkere før ansettelse. Den som tilsettes vil få en klausul om karantene og/eller saksforbud i
arbeidsavtalen.
Jobbnorge-ID: 169822, Søknadsfrist: Avsluttet

Utlysningstekst (169822).pdf - Generert fra Jobbnorge.no den 23. september 2019 kl. 16:14

Side 1 / 1

