
Søknad på stilling som førstekonsulent 

Jeg viser til stillingsutlysningen på Riksrevisjonens nettsider og søker med dette på stillingen 

som førstekonsulent. 

Jeg søker stillingen hos dere fordi at jeg er svært motivert til å jobbe for at statlige midler blir 

brukt i samsvar med Stortingets vedtak.  Jeg fikk et veldig positivt inntrykk av Riksrevisjonen 

og hvordan dere jobber under en bedriftspresentasjon på universitetet tidligere i 

semesteret, og jeg synes bedre offentlig ressursbruk er en viktig demokratisk oppgave å 

jobbe for. Med en mastergrad i statsvitenskap, god kjennskap til kvantitativ metode og en 

stor interesse for offentlig sektor i Norge, har jeg mye å bidra med hos dere. 

Som førstekonsulent innen i forvaltningsrevisjon vil jeg ta i bruk min brede faglige 

kompetanse som statsviter fra Universitetet i Oslo, med spesialisering innen offentlig politikk 

og forvaltning. Gjennom både bachelor- og masterstudier ved universitetet har jeg fått 

innblikk i prosesser i forvaltningen, og vil være godt kvalifisert til å vurdere disse opp mot 

kriterier gitt fra Stortinget. Jeg har også tatt flere emner i samfunnsøkonomi i løpet av 

studiet, og derfor kan jeg bidra med en sammensatt faglig bakgrunn. Dette gir meg et godt 

grunnlag for å utarbeide analyser hos dere, så vel som å samarbeide med økonomene. På 

bedriftspresentasjonen fikk jeg et innblikk i hvor dyktige ansatte i Riksrevisjonen er, og jeg vil 

gjerne være en del av deres stab for å lære av de beste på området. 

Fra arbeidet med masteroppgaven og som forskningsassistent har jeg fått god erfaring med 

å jobbe strukturert og effektivt innenfor gitte tidsrammer. Jeg har jobbet med store 

mengder informasjon og redigering av artikler til ulike forskningspublikasjoner. Dette gjør 

meg godt rustet til å jobbe prosjektbasert med analyser slik arbeidet skisseres i 

utlysningsteksten.   

Tidligere ledere har ofte beskrevet meg som en positiv person som takler et høyt 

arbeidstempo godt. Jeg trives med faglige utfordringer, noe som også gjenspeiler seg i mine 

karakterer på mastergradsnivå.  

I meg vil dere få en faglig sterk medarbeider med god innsikt i forvaltningen, solide 

metodekunnskaper og et ekte engasjement for hvordan velferdsstaten forvalter sine verdier. 

Jeg vil gjøre mitt ytterste for at Riksrevisjonen gjennomfører sitt arbeid på en så god måte 

som mulig.  

 

Vennlig hilsen, 

Cecilia Rubina Fernandez 

 


