Skatteøkonomisk avdeling har ansvaret for skatter og avgifter i de årlige statsbudsjettene. Avdelingen er delt inn i fire seksjoner: seksjon for
personskatter og fordeling, seksjon for næringsøkonomi, seksjon for avgift og toll og seksjon for energi og klima.

Økonom
(førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver)
Avdelingen har blant annet et hovedansvar for å:
utarbeide forslag til de årlige skatte- og avgiftsopplegg
vurdere de samfunnsøkonomiske sidene ved skatte- og avgiftssystemet, som virkninger for husholdninger, bedrifter og offentlige
budsjetter,
analysere inntektsfordeling og samspillet mellom skatte- og trygdereglene,
analysere virkemiddelbruken i klima- og miljøpolitikken og politikken for bærekraftig utvikling, samt forberede departementets deltakelse
i det internasjonale klimaarbeidet,
koordinere departementets arbeid med struktur- og næringsøkonomiske spørsmål, herunder petroleumsøkonomi.
Utdanning
Det kreves økonomisk utdanning på mastergradsnivå eller høyere, med meget gode resultater.
Egenskaper og erfaring
Solide kunnskaper i samfunnsøkonomi, herunder mikroøkonomisk teori og analyse
Analytiske ferdigheter
Interesse for samfunnsspørsmål
Kunne argumentere godt for faglige vurderinger både muntlig og skriftlig
Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig
Høy arbeidskapasitet
Til stilling som rådgiver/seniorrådgiver er det nødvendig med relevant erfaring.
Vi tilbyr
Interessante og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver i et sterkt fagmiljø
Faglig utvikling
Nærhet til politiske beslutninger
Et hyggelig og kunnskapsrikt arbeidsmiljø
Betalt overtid
Lønn: Lønn kr 430 000 - 650 000 (pluss betalt overtid). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
Kontakt: Ekspedisjonssjef Nina Bjerkedal, tlf.: 22 24 45 52 eller avdelingsdirektør Ingrid Rasmussen, tlf.: 22 24 45 07

Mangfoldet i samfunnet bør reflekteres blant FINs 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 12/18 og send til Finansdepartementet, Skatteøkonomisk avdeling,
Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo innen 3. mai 2018.
Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkere før ansettelse.
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