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”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. 
 
Frischsenteret har nylig blitt vertsinstitusjon for et forskningssenter for miljøvennlig energi - Oslo Centre for 
Research on Environmentally friendly Energy  (CREE ) - og for en 12 måneders periode ønsker vi derfor å 
tilsette  
 

Midlertidig forskningsassistent - Masterstudent i 
samfunnsvitenskap/samfunnsøkonomi 

 
Vi søker primært en ferdigutdannet samfunnsviter/samfunnsøkonom, men masterstudenter innen 
samfunnsvitenskap/samfunnsøkonomi kan også søke. Den ansatte vil ha Frischsenteret som arbeidsgiver, og 
være knyttet til det nye forskningssenteret for miljøvennlig energi. Det legges opp til tett samarbeid med 
fagpersoner ved Frischsenteret og Statistisk Sentralbyrå.  
 
Arbeidet vil inngå i et tidsavgrenset prosjekt for oppdatering og oppgradering av den numeriske 
energimarkedsmodellen LIBEMOD. Denne modellen har blitt utviklet av Frischsenteret og Statistisk 
sentralbyrå, og er et sentralt element i forskningssenteret for miljøvennlig energi. Den tilsatte vil primært arbeide 
med datainnsamling og databearbeiding for å oppgradere modellens basisår, utvide modellen til å omfatte hele 
EU, regionalisere den norske delen i modellen, oppdatere kunnskap om fremtidige fornybare energiteknologier, 
samt tiltrettelegge for estimering av læringskurver.  
 
Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på generelle kunnskaper i samfunnsøkonomi, kjennskap til 
energisektoren i Europa, IT kunnskaper og tidligere relevant arbeidserfaring. Lønn for ferdigutdannet 
samfunnsviter (med mastergrad) lønnes etter Statens lønnsregulativ trinn 45-50, mens timesatsen for 
masterstudent er kr. 138. Hvis en masterstudent blir ansatt, kan det være aktuelt med deltidsarbeid over ett til to 
år. Kvinner oppfordres til å søke.  
 
Prosjektporteføljen ved Frischsenteret dekker en rekke områder, med tyngdepunkt innen utdanning, trygd og 
arbeidsmarked, pensjoner, miljø og energi, helse og offentlig økonomi. Prosjektene utføres for Norges 
forskningsråd, internasjonale organisasjoner og norske myndigheter, og vi legger vekt på at de skal ha både et 
teoretisk og et empirisk grunnlag. Vi har utstrakt samarbeid både 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 13 forskere og 8 stipendiater, foruten masterstudenter og vitenskapelig 
rådgivere. Ytterligere informasjon om Frischsenteret finnes på våre nettsider www.frisch.uio.no. 
 
Nærmere opplysninger om stillingen kan fåes ved henvendelse til nestleder 
ved Frischsenteret, Rolf Golombek, tlf. 22 95 88 12, rolf.golombek@frisch.uio.no. 
Søknaden med vedlegg må være Frischsenteret i hende senest 21. juni 2011, og kan  
enten sendes til: Frischsenteret, Gaustadalleen 21, 0349 Oslo, Att: Rolf Golombek, 
eller mailes til rolf.golombek@frisch.uio.no. 


