Finans Norge søker analytiker med statistikk- og/eller
aktuarkompetanse
HTTPS://WWW.FINANSNO RGE.NO/

Om Finans Norge
Finans Norge er hovedorganisasjon for finansnæringen i Norge. Vi representerer om lag 240 finansbedrifter
med rundt 50 000 ansatte. Vi målbærer næringens standpunkter til ulike grupper i det norske samfunn;
politikere, statsforvaltningen, forbrukermyndigheter, internasjonale samarbeidspartnere og beslutningstakere
og forbrukere. Vi holder til ved trafikknutepunktet Nationaltheatret, har gode forsikrings- og
pensjonsordninger, et godt arbeidsmiljø, samt et aktivt bedriftsidrettslag.

Finans Norge søker en engasjert og framtidsrettet analytiker med master i statistikk og/eller
aktuarkompetanse.
Finans Norge samler inn, bearbeider og analyserer statistikk for hele finansnæringen i Norge. Statistikken
omhandler alt fra regnskapsopplysninger til statistikk over skadeutfall i forsikringsnæringen til sysselsatte i
næringen. Statistikken brukes i mange ulike sammenhenger fra beskrivelser av næringen til analyser av
effektene av foreslåtte regelforandringer.
Til stillingen søker vi en analytiker med følgende kvalifikasjoner og interesser:
•
•
•
•
•
•
•

Arbeide med alle deler av finansnæringens rolle i samfunnet
Er opptatt av kvalitetssikring av data og metoder
Kompetanse på datatekniske løsninger for statistikkproduksjon
Har erfaring fra moderne statistikkproduksjon
Gjerne ha interesse og kunnskap om offentlig statistikk fra Norge og Europa
Evner å formidle statistikk på en fengende måte
En teamarbeider med evne til å arbeide selvstendig

Stillingen er plassert i enhet Statistikk og analyse. Enheten har ansvar for Finans Norges innsamling,
bearbeiding og analyse av statistikk. Enheten samarbeider med de andre enhetene i organisasjonen gjennom å
identifisere, samle inn og bidra i analysen av det empiriske underlaget i de ulike sakene Finans Norge arbeider
med.
Hva kan vi tilby:
•
•
•
•

Stimulerende arbeidsoppgaver
Et godt fagmiljø i Finans Norge
Kontakter med fagmiljøene i hele finansnæringen
Fleksibel arbeidstid

Har du spørsmål om stillingen kan du kontakte Kari Mørk, leder av enhet Statistikk og analyse, telefon 23 28 22
44 eller mobiltelefon 951 47 255
Søknad med CV sendes elektronisk til kari.mork@finansnorge.no innen 20.august 2017.
Arbeidssted er Finans Norge, Hansteens gate 2, 0253 Oslo, Postboks 2551 Solli, 0202 Oslo. Telefon 23 28 42 00

