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Kjære rekruteringsteam 

Jeg ønsker å søke på stillingen, Studentengasjement for økonomistudenter 2019. Jeg ble oppmerksom 

på stillingen gjennom deres Facebook kanal og syntes den virket veldig spennende.  

Jeg har lenge vært motivert til en karriere i Finansdepartementet. Offentlig sektor utgjør omtrent 

halvparten av Norges BNP og forvaltningen av fellesskapets midler er et stort ansvar. Jeg har alltid vært 

interessert i politikk, men offentlig forvaltning appellerer i større grad til meg. Der kan man tilnærme seg 

problemstillingene faglig, ikke ideologisk. Dette har motivert meg til å søke et studentengasjement i 

Finansdepartementet. Et midlertidig engasjement kan også være en ideell mulighet til å finne spennende 

problemstillinger til min kommende masteroppgave. 

Alle avdelingene i departementet virker spennende, men skatteøkonomisk avdeling virker spesielt 

interessant. Skatteøkonomisk avdeling er politikknært og jeg kan få et bredt innblikk i 

Finansdepartementets arbeid. Det er også sjeldent studenter får muligheten til å anvende mikroteori på 

ekte data, noe som virker veldig spennende. 

Jeg har en tverrfaglig bakgrunn, som jeg forstår kan være verdifullt i Finansdepartementet. Etter en 

bachelorgrad fra NHH ønsket jeg å kombinere økonomi med teknologi. Jeg fullfører derfor utdannelsen 

min på NTNU, hvor jeg tar en master i samfunnsøkonomi parallelt med en ny bachelor i informatikk. 

Dette krever høy arbeidskapasitet og læringsevne, noe jeg tror kan komme godt med i et eventuelt 

engasjement hos dere. 

Forretningsforståelsen min fra NHH gir meg innsyn i effekten av finanspolitiske endringer fra bedriftens 

perspektiv. Samtidig som jeg kan analysere endringer på et mikro- eller makronivå. Min tverrfaglige 

bakgrunn setter meg i stand til å kommunisere effektivt i tverrfaglige team, noe jeg tror kan være en 

fordel hos dere. Jeg har erfaring med kvantitative analyser i programmeringsspråket R og god forståelse 

av teoretisk og anvendt statistikk. 

Før studiene tilbrakte jeg seks måneder i Mosambik, hvor jeg ledet et kulturutvekslingsprosjekt for 

Fredskorpset. Der opparbeidet jeg meg erfaring med samarbeid og ledelse på tvers av kulturer. Dette 

tror jeg kan være verdifullt i en departements stilling. Ved siden av studiene har jeg vært med på å stifte 

og lede Norges Rumpeldunkforbund. Dette arbeidet har gitt meg mye erfaring med samarbeid og 

selvstendig arbeid. 

Jeg ønsker å jobbe i Finansdepartementene fordi det er et av de mest givende ansvarende jeg kan 

forestille meg. Jeg håper å kunne tilby Finansdepartementet en analytisk, hardtarbeidende student med 

motivasjon til et studentengasjement og en mulig fremtidig karriere i Finansdepartementet.  

Vennlig hilsen, 


