Direktoratet for forvaltning og
økonomistyring (DFØ)
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er
statens fagorgan for økonomistyring, gode
beslutningsgrunnlag for statlige tiltak, organisering og
ledelse i staten, samt for anskaffelser i offentlig sektor.
Vi leverer lønns- og regnskapstjenester til rundt 90
prosent av statsforvaltningen og har ansvaret for
forvaltning og drift av statsregnskapet og statens
konsernkontoordning.

Vi skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom
kompetansetiltak, rådgivning, fellestjenester og utvikling
av metoder og verktøy. Vi har om lag 750 ansatte,
fordelt på Oslo, Stavanger, Trondheim og Harstad.
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I DFØ har vi stadig behov for medarbeidere både i faste
og midlertidige stillinger. På https://dfo.no/ledigestillinger finner du oversikt over ledige stillinger i DFØ. Vi
har også god erfaring med å engasjere studenter til
enkeltoppgaver eller prosjekter der vi har behov for
ekstra kapasitet og kompetanse. Under speed-intervju
håper vi derfor å treffe dyktige og motiverte kandidater
som er opptatt av effektive ressursbruk i staten, som vi
kan kontakte ved behov for kapasitet og kompetanse i
en kortere periode. Vi ser spesielt etter studenter som
kan bidra med kvantitative analyser og annet
prosjektarbeid.

Åpen søknad

Menon Economics

læringskurve, og at du får benyttet økonomifaget på
dagsaktuelle problemstillinger.

Menon Economics er et medarbeidereiet
konsulentselskap med ca 60 økonomer. Rundt ¼-del har
en doktorgrad, resten har mastergrad.

Menon tar alltid imot søknader fra motiverte og gode
kandidater. Se www.menon.no.

Menon Economics er et forskningsbasert analyse- og
rådgivningsselskap i skjæringspunktet mellom
foretaksøkonomi, samfunnsøkonomi og næringspolitikk.
Vi tilbyr analyse- og rådgivningstjenester til bedrifter,
organisasjoner, kommuner, fylker og departementer. Vårt
hovedfokus ligger på empiriske analyser av økonomisk
politikk, og våre medarbeidere har økonomisk kompetanse
på et høyt vitenskapelig nivå. Vi ble kåret til årets
konsulentselskap i 2015.
Menons analyser danner kunnskapsgrunnlag for offentlige
investeringer eller prioriteringer, og vi har rammeavtale
med Finansdepartementet innen kvalitetssikring av
offentlige investeringer (KS-ordningen).
I Menon jobber vi bredt, blant annet med:
-

Samfunnsøkonomiske analyser
Konkurranseøkonomiske vurderinger
Analyser av offentlige utgifter og inntekter
Makroøkonomiske analyser
Nærings- og regionaløkonomiske analyser
Evalueringer
Verdiskapnings- og ringvirkningsanalyser
Strategisk rådgivning
Foredrag, workshop og strategiprosesser

Hos oss vil du finne et ungt, sosialt og godt arbeidsmiljø i et
faglig orientert fellesskap. Som nyutdannet
samfunnsøkonom i Menon kan du forvente en bratt

Statistisk sentralbyrå
Riksrevisjonen er arbeidsplassen for deg som er
samfunnsengasjert. Vi sjekker hvordan regjeringen og
myndighetene gjør jobben sin og bidrar til en bedre
statsforvaltning. Våre medarbeidere sier at muligheten til å
gjøre en forskjell for samfunnet, var avgjørende da de
valgte arbeidsgiver.
Vi lover deg full opplæring og tett oppfølging, slik at du
utvikler deg faglig og får realisert potensialet ditt. Effektiv
læring skjer når vi løser praktiske problemstillinger. Som ny
i Riksrevisjonen får du derfor raskt egne ansvarsområder.
Samtidig følger du et to-årig opplæringsprogram som gir
deg viktig fagkompetanse innen offentlig revisjon. Vi tilbyr
også videreutdanning og faglig oppdatering gjennom
stipendordning og kurs.
Er lagånd, åpenhet og respekt viktige verdier for deg? Er du
i tillegg analytisk og faglig sterk? Da ønsker vi kontakt med
deg.
Vi kunngjør våre ledige stillinger fortløpende, så følg oss
gjerne på LinkedIn for å holde deg oppdatert. Har du
spørsmål? Ta kontakt med oss
på rekruttering@riksrevisjonen.no.

Åpen søknad
Stipend til
masteroppgave

Vista Analyse

Oslo Economics

Vista Analyse AS er et samfunnsfaglig analyseselskap med
hovedvekt på økonomisk utredning, evaluering, rådgiving
og forskning. Våre sentrale temaområder er klima, energi,
samferdsel, næringsutvikling, byutvikling og velferd. I dag
er vi rundt 27 ansatte med høy akademisk kompetanse og
bred erfaring innenfor konsulentvirksomhet. Vista analyse
har økende oppdragsmengde og rekrutterer jevnlig
gjennom året. Vi utlyser fulltidsstillinger to til tre ganger i
året, og tar gjerne imot åpne søknader også. Vi ønsker å
bidra til et tettere samarbeid mellom studenter og
arbeidsliv, og utlyser stipend til masteroppgaver i
samfunnsøkonomi. Vi tilbyr veiledning og kontorplass i et
godt arbeidsmiljø med høy faglig aktivitet.

Oslo Economics er et av landets ledende miljøer innenfor
samfunnsøkonomisk rådgiving. Våre analyser kan være et
beslutningsgrunnlag for myndighetene, et
informasjonsgrunnlag i rettslige prosesser, eller et grunnlag
for interesseorganisjoner som ønsker å påvirke sine
rammebetingelser. Vi jobber med samfunnsøkonomiske
analyser, helse- og legemiddeløkonomi,
konkurranseøkonomi og regulering,
arbeidsmarkedsøkonomi, kartlegginger og evakueringer.

Mer informasjon finnes på vista-analyse.no

Transportøkonomisk institutt

Åpen søknad
Veiledning og
kontorplass til
masteroppgave

Transportøkonomisk institutt (YØI) er en spennende
arbeidsplass om du ønsker å studere aktuelle trender og
problemstillinger innen samferdselssektoren og skape
kunnskap til nytte for norsk samfunns- og næringsliv. Vi har
12 ulike forskningsområder, -eksempler er
samfunnsøkonomiske analyser, transportmodeller,
næringsøkonomi og godstransport, marked og styring. Vi er
alltid på utkikk etter nye kompetente medarbeidere. Send
oss gjerne en åpen søknad. Vi tilbyr også dyktige
kandidater veiledning i forbindelse med skriving av
masteroppgave og muligheter for kontorplass.
Gå inn på vår nettside www.toi.no og se om TØI kan være
en fremtidig arbeidsplass for deg

Åpen søknad
Internship

Vi har et ungt og spennende arbeidsmiljø med rundt 70
ansatte, og vi vil gjerne høre fra dyktige økonomer som kan
bli en del av vårt team. Vi ser etter deg som er initiativrik,
selvstendig og samfunnsinteressert. Ønsker du å søke jobb
hos oss, kan du når som helst sende oss en åpen søknad.
Vi tilbyr internship til samfunnsøkonomistudenter, og disse
lyses ut i august.

Norges Bank

Vi gleder oss til å møte dere på Samfunnsøkonomenes
Kandidattreff 11. februar! Representanter fra
Finansavdelingen og økonomiavdelingen kommer til å delta
og vil gjerne fortelle om hvordan det er å jobbe hos oss og
hvilke karrieremuligheter vi kan tilby.

Norges Bank har som oppgave å fremme økonomisk
stabilitet og forvalte betydelige verdier på vegne av det
norske folk.
Studentengasjement
PhD-stipend

Norges Bank har utøvende og rådgivende ansvar på
pengepolitikkområdet og er ansvarlig for å fremme robuste
og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. Norges
Bank er også ansvarlig for forvaltningen av Norges valuta
reserver og forvaltningen av Statens pensjonsfond utland
(SPU) på vegne av staten. Norges Bank er delt inn i to
virksomhetsområder: Sentralbanken og Oljefondet.
Norges Bank tilbyr studentengasjement, PhD-stipend og
rekrutterer jevnlig nyutdannede. Alle ledige stillinger lyses
ut på våre hjemmesider.

Finansdepartementet
Ønsker du å bli bedre kjent med Finansdepartementet?

Internship

Finansdepartementet (FIN) har ansvaret for å planlegge og
iverksette den økonomiske politikken, budsjettpolitikken,
skatte- og avgiftspolitikken, finansiell stabilitet og
forvaltningen av Statens pensjonfond.
Vi tilbyr studentengasjement (internship) for studenter
som går på 3. 4. og 5. studieår. Oppholdet tilbys to ganger i
året.
Nærmer du deg ferdig utdannet?
Følg oss på LinkedIn og følg med på Jobb i FIN- Jobb i
Finansdepartementet. Her lyser vi jevnlig ut stillinger som
nyutdannede kan søke på.

THEMA
Åpen søknad
Internship
Samarbeid om
masteroppgave

THEMA er et konsulentselskap som jobber med
omstillingen av kraft- energi og transportsektoren. Vi
hjelper både myndigheter og markedsaktører med å
navigere gjennom utfordringer og muligheter i en verden i
rask endring.
Som samfunnsøkonom i THEMA får du mulighet til å bruke
fagkompetansen din og bryne deg på prosjekter for de
aktørene som former det grønne skiftet, og til å finne
løsninger på problemstillinger som er viktige for
beslutninger som tas nå.
Vi tilbyr stillinger for 6-ukers praktikantjobb, og mulighet
for kontorplass og veiledning for masterstudenter. Og vi er
alltid åpne for søknader om fast stilling fra flinke
kandidater.

Informasjon
Riksrevisjonen
Riksrevisjonen sjekker hvordan regjeringen og
myndighetene gjør jobben sin.
Våre medarbeidere sier at muligheten til å gjøre en
forskjell var en viktig faktor ved valg av arbeidsgiver.
Riksrevisjonen er derfor en glimrende arbeidsplass for
deg som er samfunnsengasjert. Vi mener at læring er
mest effektivt gjennom å møte praktiske
problemstillinger. Som nytilsatt vil du derfor raskt få
egne ansvarsområder. Vi lover deg full opplæring, tett
oppfølging slik at du får realisert ditt potensial og
utviklingsmuligheter.
Vi kunngjør ledige stillinger fortløpende, så følg oss
gjerne på LinkedIn for å holde deg oppdatert. Ta også
gjerne kontakt med oss
på rekruttering@riksrevisjonen.no.

Speed-intervju
Et av innslagene på Kandidattreffet er muligheten for å delta på speedintervju. I år er det tre virksomheter som tilbyr speed-intervju; Vista
Analyse, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring,
Finansdepartementet og THEMA Consulting Group.
Speed-intervju er en fin mulighet for studentene til å gjøre seg attraktive
for virksomhetene. For noen kan det til og med være inngangen til en
jobb.

Case
I år blir det arrangert hele to case-konkurranser i samarbeid med Menon
economics og Riksrevisjonen. Dette vil si at virksomhetene presenterer en
oppgave som skal løses av studentene som har meldt seg på case.
Påmeldte studenter vil bli delt inn i digitale grupperom hvor
caseoppgaven løses. Det vil bli kåret en vinner i hver av caseoppgavene
som premieres.

