Stipendiat - skogplanteproduksjon og genetikk
Nøkkelinformasjon
Stipendiaten vil følge et treårig PhD-program ved NMBU og være en del av et forskningsteam i et samarbeid mellom NIBIO, Skogfrøverket og
Statskog. Stipendiaten vil også være tilknyttet Skogplanter Midt-Norges planteskole og Skogfrøverkets senter for skogplanteforedling på
Kvatninga i Overhalla. Fagfeltet er skogplanteproduksjon, genetikk og skogplanteforedling. Stillingen tilhører Avdeling Skoggenetikk og
biomangfold. Stillingens varighet er 3 år.
NIBIO bygger opp tung landbruksfaglig tilstedeværelse i Midt-Norge, på områder som er viktige for Trøndelag.
Bli med på å utvikle et sterkt bioøkonomisk fagmiljø i Steinkjer, i et spennende kompetansemiljø i den nye Innovasjonscampusen! Vi skal bygge
et team av dyktige og engasjerte forskere, og lyser ut tilsammen 8 spennende stillinger.

Stillingens hovedoppgaver
Det meste av granskogen i Norge forynges ved planting og bruk av foredlet plantemateriale. Robuste skogplanter er viktig for vellykket
foryngelse slik at skogproduksjonen kommer raskt i gang etter hogst.
Formålet med prosjektet er å øke kunnskapen om samspillet mellom dyrkningsrutiner i skogplanteskolene og plantenes genetikk, slik at
plantene blir bedre i stand til å tåle store klimapåkjenninger. Stipendiaten skal analysere og publisere resultater fra forsøk som etableres i
stipendiatperioden.
Forskningsoppgavene kan delvis tilpasses søkerens bakgrunn og kompetanse. Arbeidet er variert og i tett kontakt med skognæring og
nasjonale/internasjonale foredlingsmiljø.

Kvalifikasjoner
Master innen biologi/skogbiologi, primært plantefysiology, plantefordeling, plantedyrking eller skogkultur
Erfaring med planlegging og gjennomføring av forsøk, inkludert feltforsøk, er en fordel
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk/skandinavisk og engelsk
Førerkort klasse B
Grunnleggende kunnskap innen statistikk

Personlige egenskaper
Målrettet med gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
Evne til å arbeide selvstendig og vilje til å ta på seg utfordringer
Kreativ og løsningsorientert
God arbeidskapasitet
Interesse for å utvikle nasjonale og internasjonale faglige nettverk

Vi tilbyr
Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som stipendiat kode 1017, lønnstrinn 51 - 60 (kr 449.400 - 524.200 pr. år). Avlønning vurderes etter
utdanning og erfaring.
Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om
boliglån til gunstig rente.

Trenger du mer informasjon?
Kontakt avdelingsleder Tor Myking, tlf 404 61 745 eller Arne Steffenrem, tlf 916 70 420.

Hvordan søke på stillingen
Søknad med CV fylles ut elektronisk og sendes via lenke på denne siden, "søk stillingen".
Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju, eller legges ved elektronisk.

Generelle opplysninger
Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne,
nasjonal eller etnisk bakgrunn.
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NIBIO er en IA (inkluderende arbeidsliv) -virksomhet.
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd
(offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir
søkeren varslet om dette.

Om NIBIO, avdelingen og NIBIO Steinkjer
NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap,
forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig. NIBIO har hovedkontor i Ås i Akershus, har ca 700 ansatte, og er til stede i alle landsdeler.
NIBIO eies av Landbruks- og matdepartementet.
Avdeling skoggenetikk og biomangfold sine kjerneområder er biologisk og genetisk mangfold, skogplanteforedling, og klimatilpasning og
foryngelse av skog.
Avdelingen er en av seks avdelinger i Divisjon for skog og utmark.
Her finner du informasjon om NIBIO Steinkjer.
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