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”Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning” 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. 
 
Mange av prosjektene våre bruker store datasett basert på administrative registre og vi ønsker nå 
å tilsette en  
 

Dataadministrator ved Frischsenteret 
 
 
Vår prosjektportefølje 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 10 forskere, 6 stipendiater og 15 vitenskapelig rådgivere. 
 
Den som ansettes skal ha ansvaret for tilrettelegging av registerdata for analyse, herunder 
organisering og oppdatering av mikrodata. Videre skal vedkommende kunne delta i 
forskningsprosjekter ved Frischsenteret.  
 
Vi søker velkvalifisert person med hovedfag eller tilsvarende innen samfunnsøkonomi. Også 
personer med kompetanse innen beslektede fag, gjerne i kombinasjon med samfunnsøkonomi, 
kan søke. Det kreves godt kjennskap til software som benyttes ved Frischsenteret, blant annet 
SAS. Erfaring fra dataadministrasjon og samfunnsvitenskapelig forskning vil bli tillagt vekt ved 
bedømmelsen.  
 
Stillingen lønnes etter Statens regulativ fra lønnstrinn 47 til 50. For tiden svarer lønnstrinn 50 til 
kr. 362.900. Kvinner oppfordres spesielt til å søke. Informasjon om Frischsenteret finnes på våre 
nettsider www.frisch.uio.no. 
 
 
 *** 
 
 
Nærmere opplysninger kan fåes ved henvendelse til fung. forskningssjef Rolf Golombek, tlf 
22 95 88 12. Søknaden med vedlegg må være Frischsenteret,  Gaustadalléen 21, 0349 Oslo, i 
hende senest 2. april 2007.  

 


