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København, den 12.05.2016

Akademiker med interesse for R-programmering søges til Kommunernes og Regionernes Løndatakontor
Er du akademiker med interesse for R-programmering, registerarbejde og udarbejdelse af
statistikker, så har vi måske stillingen til dig.
Kommunernes og Regionernes Løndatakontors (KRLs) hovedopgave er at formidle løn- og
personalestatistisk materiale til de lønforhandlende organisationer, kommunerne, regionerne og ministerierne m.fl. I KRL er vi for nærværende 11 ansatte, som i fællesskab står for
databearbejdning og præsentationen af de kommunale og regionale statistikker.
Arbejdsopgaver:
Din primære arbejdsopgave vedrører videreudvikling af et nøgletalsprodukt til statistikproduktet Lokale Løndata, som anvendes af de enkelte kommuner og regioner. Lokale
Løndata er et statistikmodul, hvor den enkelte kommune og region kan trække statistikker
om deres personale, deres lønforhold, de ansattes fravær, personaleomsætningen og
lige-stillingsstatistikker m.v..
Videreudviklingen af nøgletalsproduktet vil primært blive foretaget via statistikprogrammet
”R” samt mysql programmering, hvorfor det forudsættes, at du har erfaring med begge
programmer. Du vil ligeledes blive beskæftiget med at dokumentere programmet og
sammenhængene over til KRLs registre.
Arbejdet med nøgletalsproduktet hos KRL vil foregå i tæt samarbejde med dine kollegaer,
hvorved du vil opnå et godt kendskab til de kommunale og regionale overenskomster og
hvorledes kommunerne og regionerne organisatorisk har organiseret sig. Derudover vil du
arbejde med databaser vedr. løn, personale og fraværsoplysninger for de godt 600.000
ansatte i kommunerne og regionerne.
Kvalifikationer:
 En relevant akademisk uddannelse
 Gode analytiske evner, hvor du kan skelne mellem vigtigt og mindre vigtigt
 Godt kendskab til ”R” og mysql
 Gode IT-kundskaber generelt
 God til at arbejde med deadlines
 Godt humør som bidrager til en god atmosfære på kontoret
Øvrige vilkår
Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst for akademikere i kommunerne.
Stillingen er på fuldtid og ønskes besat snarest muligt.
Kontakt og ansøgning:
Ønsker du flere oplysninger om stillingen så kontakt Løndatachef Kaj Jacobsen på
tlf. 33 70 38 10 eller mail kjj@krl.dk
Ønsker du at søge stillingen skal du sende din ansøgning, eksamenspapirer og cv til
krl@krl.dk senest d. 27. maj.
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