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Rundskriv 08 - 2016 - Prosjektstilling som analytiker
Politiets Fellesforbund er den største fagforeningen i politiet. Vi organiserer alle grupper og på alle
nivå i politiet og har til sammen 16 700 medlemmer.
Forbundskontoret, som ligger sentralt i Oslo sentrum, har 25 medarbeidere. 13 er heltidstillitsvalgte
(forbundsleder og forbundssekretærer), 10 er fast ansatte. Vårt medlemsblad Politiforum er
samlokalisert med forbundskontoret. I Politiforum er det tre stillinger, en redaktør og to journalister.
Politiets Fellesforbund er en organisasjon som har viktige oppgaver på vegne av samfunnet i norsk
arbeidsliv. Dette bidrar til at det er stor interesse rundt Politiets Fellesforbund og den politikken
forbundet står for.
Medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår er vår viktigste sak. Politiets Fellesforbund er en organisasjon
med både bredde og spisskompetanse innenfor de oppgavene en fagforening har, i tillegg til politiets
rolle og oppgaver.

Vi søker: Analytiker
Forbundskontoret søker etter en person som kan innhente data og gjennomføre analyser bl.a. på
områdene lønn, arbeidstid, politibudsjett, m.m.
Forbundskontoret er organisert i selvstendige team. Stillingen som analytiker vil bli tilknyttet
lønnsteamet, men må påregne å arbeide sammen med de andre teamene ved forbundskontoret.
Følgende oppgaver er tillagt stillingen:
•
Hente ut data fra offentlige kilder, etatens systemer og forbundets egne systemer
•
Analyse av lønnsutvikling og lønnsnivå i etaten
•
Analyse av medlemstall/medlemsmassen
•
Analyse av hvordan etaten bruker bl.a. unntak og overtid i forbindelse med reforhandling av
arbeidstidsbestemmelsene
•
Analyse av politibudsjettet
•
Utvikle regnearkmodeller og eventuelt datamodeller i andre systemer til bruk lokalt og
sentralt i forbundet
•
Lage dokumentasjon til bruk lokalt og sentralt i forbundet
•
Sammen med kommunikasjonsenheten gjøre analysene tilgjengelig
Erfaring/egenskaper:
•
Formal eller god realkompetanse på områdene statistikk og analyse
•
Meget god kompetanse i Excel og/eller Access
•
Kunne utvikle enkle program i Excel
•
Fordel med kjennskap til statistikkprogram
•
Fordel med kompetanse som tillitsvalgt
•
Stor gjennomføringsevne
•
Gode samarbeidsevner
•
Strukturert og effektiv

•
•

Målrettet og selvstendig
Kreativ/initiativrik

Forbundskontoret er i omstilling og stillingen lyses derfor ut som en prosjektstilling/verv med varighet
ut 2018.
Lønn etter avtale. Fra lønnen blir det trukket 2 prosent til pensjonsordning.
Vil du vite mer? Ta kontakt med politisk rådgiver Jørgen Hellwege, tlf. 930 89 730 eller
generalsekretær Per Erik Ommundsen tlf. 992 87 688
Søknad med CV sendes elektronisk til pf@pf.no. Søknadsfrist 9. november. Merk søknaden
«Analytiker».

Med vennlig hilsen

Per Erik Ommundsen
Generalsekretær
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