Föreståndare för SITES
(Swedish Infrastructure for Ecosystem Science)
SITES initierades under 2013 i syfte att skapa en sammanhållen nationell
resurs för svensk terrester och limnisk forskning. SITES består av nio
forskningsstationer (noder) som tillhör fem olika huvudmän: Sveriges
lantbruksuniversitet, universiteten i Stockholm, Göteborg och Uppsala, samt
Polarforskningssekretariatet. SITES finansieras av Vetenskapsrådet (VR)
samt huvudmännen t. o. m. 2017. Verksamheten leds av en oberoende
styrelse. SLU är värd för samordningssekretariatet, där föreståndaren ingår.
Arbetsuppgifter: Föreståndaren har det vetenskapliga och operativa
ansvaret för SITES, vilket innebär att leda utvecklingen av infrastrukturen
enligt de riktlinjer som fastställs av styrelsen samt anvisningar från SLU.
Föreståndaren rapporterar formellt till SLU:s rektor och är föredragande i
styrelsen för SITES. I likhet med styrelsen ska föreståndaren ha en
oberoende ställning i förhållande till VR och de medverkande noderna.
Föreståndaren ska arbeta med att utveckla SITES och agera som frontfigur
för SITES i omvärlden. Föreståndaren ska också arbeta strategiskt i syfte att
utveckla SITES till en livskraftig infrastruktur och leda arbetet med att ta fram
en förnyad ansökan till VR. Målsättningen är att SITES finns kvar som
infrastruktur också efter att finansieringen från VR har upphört. I
föreståndarens uppgifter ingår att skapa hållbara relationer och att samverka
för att upprätthålla och knyta nya kontakter som kan gagna SITES utveckling.
Föreståndaren utses för en period av två år med möjlighet till förlängning i det
fall nya medel beviljas av VR. Uppdraget omfattar 50 % av en heltidstjänst
och kombineras lämpligen med egen forskning. Föreståndaren kommer att
vara anställd vid SLU och ingå i samordningssekretariatet. Föreståndaren
utses av SLU och VR i samråd efter förslag av styrelsen.
Kvalifikationer: Vi söker dig som har doktorsexamen inom ett område av
relevans för SITES samt flerårig forskningserfarenhet, gärna med
professorskompetens. Egen erfarenhet av forskning eller mätningar i fält är
ett krav, liksom erfarenhet av att planera och leda en större verksamhet,
gärna vid en fältforskningsstation eller annan forskningsinfrastruktur.
Erfarenhet av budgetarbete och ekonomisk redovisning är ett krav. Erfarenhet
av forskningssamarbete nationellt och internationellt och ett brett kontaktnät
inom forskarsamhället är meriterande. God förmåga att uttrycka sig i tal och
skrift på svenska och engelska är ett krav.
Du som söker ska ha förmåga att utveckla SITES potential och vara frontfigur
för SITES i omvärlden. Du tänker och arbetar strategiskt, är handlingskraftig
och van att leverera resultat av hög kvalitet. Du är förändringsorienterad och
har ett kommunikativt ledarskap. Som företrädare för SITES ska du ha god
förmåga att skapa hållbara relationer och samverka för att upprätthålla och
knyta nya kontakter. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 2 år
Omfattning: 50%

Sveriges lantbruksuniversitet
utvecklar kunskapen om de
biologiska naturresurserna, och hur
vi kan förvalta och utnyttja dem på
ett hållbart sätt. Detta sker genom
utbildning, forskning och
miljöanalys, i nära samverkan med
näring och samhälle. SLU är ett
internationellt och
forskningsintensivt universitet, men
erbjuder också unika utbildningar
som agronom, veterinär,
jägmästare, miljöekonom och
landskapsarkitekt.
SLU har drygt 3 000 medarbetare,
5 000 studenter och
forskarstuderande och en
omsättning på över tre miljarder
kronor. Universitetet satsar på
attraktiva miljöer på sina
campusområden i Alnarp, Umeå
och Uppsala.
www.slu.se
http://www.fieldsites.se/
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