”Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning” (www.frisch.uio.no) er en
stiftelse opprettet av Universitetet i Oslo for å drive anvendt samfunnsøkonomisk
forskning i samarbeid med Økonomisk institutt og andre fagmiljøer ved Universitetet i
Oslo.

Ledig stilling som

Postdoktor ved Frischsenteret
Frischsenteret søker en ny medarbeider med doktorgrad innen samfunnsøkonomi eller
beslektede fag. Stillingen er en treårig postdoktor (Post Doc) på prosjektet «Effects of Child
Welfare Services», finansiert av Norges Forskningsråd. Hovedformålet er å studere kort- og
langsiktige effekter av ulike barneverntiltak for utsatte barn og unge, ved hjelp av norske
registerdata. Innenfor rammen av prosjektets problemstillinger gis det stor frihet til å utføre
forskning som er relevant for å bygge opp professorkompetanse.
Prosjektporteføljen ved Frischsenteret dekker en rekke områder, med tyngdepunkt innen trygd
og arbeidsmarked, pensjoner, miljø og energi, helse, utdanning og offentlig økonomi.
Prosjektene utføres for Norges forskningsråd, internasjonale organisasjoner og norske
myndigheter. Vi legger vekt på at prosjektene skal ha både et teoretisk og et empirisk grunnlag. Vi
har utstrakt samarbeid med norske og utenlandske forskningsmiljøer, og har Økonomisk institutt
ved Universitetet i Oslo som basismiljø. Vi holder til i Forskningsparken på Blindern. Ved
Frischsenteret arbeider for tiden 16 forskere og 4 stipendiater, og vi har 22 vitenskapelige
rådgivere tilknyttet senteret.
Den som ansettes vil samarbeide med både forskere ved Frischsenteret og øvrige forskere i både
Norge og utlandet.
Lønnsnivået vil ligge mellom 574 000 og 604 000 kroner per år, avhengig av kompetanse.
Frischsenteret har gode pensjonsordninger. Betingelser ved arbeidsforholdet styres av avtale
med Abelia og Samfunnsøkonomene. Denne avtaler hjemler ansettelse i midlertidig stilling som
postdoktor.
Søker må ha kompetanse og erfaring fra empirisk forskning. Vi legger vekt på samarbeid ettersom
vedkommende vil arbeide tett med øvrige forskere på prosjektet. Erfaring fra forskning med
registerdata er ønskelig og vil bli tillagt vekt, i tillegg til vitenskapelig kompetanse (publisering) og
annen forskningserfaring. Det er en fordel om søker behersker et skandinavisk språk. Søkeren bes
om å legge ved inntil 10 skriftlige arbeider.
Tilsetting forventes august 2019. Startdato er planlagt til omkring 1.1.2020, men er fleksibel.
Kvinner oppfordres spesielt til å søke. Informasjon om Frischsenteret finnes på våre nettsider
www.frisch.uio.no.
Nærmere opplysninger kan fåes ved henvendelse til seniorforsker Simen Markussen, 92407010,
simen.markussen@frisch.uio.no
eller
direktør
Sverre
Kittelsen
91843889,
sverre.kittelsen@frisch.uio.no). Søknaden med vedlegg må være Frischsenteret i hende senest 3.
juli 2019, og kan enten sendes skriftlig til Frischsenteret, Gaustadalleen 21, 0349 Oslo, eller
sendes på epost til gry.nystrom@frisch.uio.no.

