Om Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte.
Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.
Det medisinske fakultet ble opprettet i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet. Vi driver fremtidsrettet utdanning, forskning og formidling
til pasientens og samfunnets beste. Fakultetet er organisert i tre grunnenheter og har omtrent 1500 ansatte (ca. 1000 årsverk) og ca. 2000
studenter.

Koordinator
Nasjonalt senter for digitalt liv
Senter for Digitalt Liv Norge er et nasjonalt, virtuelt, senter for bioteknologisk utdanning, forskning og innovasjon, finansiert av Norges
Forskningsråd. Senteret drives som et samarbeid mellom UiO, UiB og NTNU. Senteret er organisert i totalt 5 ulike arbeidsgrupper knyttet til
ledelse og Responsible Research and Innovation (RRI), innovasjon og industrisamarbeid, rekruttering og forskerutdanning, kompetanse,
infrastruktur og data management, samt internasjonalisering.
Hver av disse arbeidsgruppene ledes av fagpersoner ved de tre universitetene.
Til senteret hører ca 20 store tverrvitenskapelige forsknings-prosjekter lokalisert ved UiO, UiB, NTNU, NMBU, UiT og OUS.
For nærmere informasjon, se https://digitallifenorway.org/om-senteret

Koordinator for Innovasjon og industrisamarbeid (seniorrådgiver SKO 1364)
Det medisinske fakultet søker etter en lagspiller til stillingen som koordinator til arbeidsgruppen for innovasjon og industrisamarbeid i Senter for
Digitalt Liv Norge.
Koordinatoren forventes å ta en aktiv rolle i arbeidet med å videreutvikle senteret og bioteknologisk forskningsbasert innovasjon i Norge,
sammen med eksisterende koordinator.
Stillingen er utfordrende og variert, med både strategiske og operative oppgaver.
Koordinatoren vil samarbeide tett med fagansvarlig leder, øvrige koordinatorer og senterledelsen. Innovasjon og forretningsutvikling av
senterets forskningsprosjekter er sentrale oppgaver for stillingen. Stillingen gir mulighet til å oppnå en synlig posisjon innen livsvitenskapelig
innovasjon, både nasjonalt og internasjonalt.
Stillingen er fast i eksternt finansiert virksomhet og er lagt til fakultetsadministrasjonen ved Det medisinske fakultet. Koordinator rapporterer til
fagansvarlig leder, professor Arnoldo Frigessi.

Sentrale arbeidsoppgaver for stillingen
delta i utvikling av Digitalt Liv Norges rolle som pådriver og fasilitator for forskningsbasert innovasjonsutvikling
stimulere og fasilitere innovasjon og forretningsutvikling i forskningsprosjektene
utvikle og vedlikeholde senterets og forskningsprosjektenes samhandling med næringsliv, næringsklynger, teknologioverføringskontorer
og andre interessenter
arrangere foredrag, workshops og seminarer
bidra med rapportering til finansieringskilder

Kvalifikasjonskrav
Høyere utdanning minimum tilsvarende mastergrad, gjerne innen innen livsvitenskap, bioteknologi eller nærliggende fagområde.
Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet. Forskningserfaring eller doktorgrad er en fordel.
god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
Det er i tillegg ønskelig med:
erfaring fra forretningsutvikling, innovasjon og kommersialisering, innen relevante fagområder
erfaring med å lede, koordinere og administrere større prosjekter
nettverk og kontakter, gjerne innen både akademia og industri
god kjennskap til virkemiddelapparatet og innovasjonsøkosystemet i Norge
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Utlysningstekst (170507).pdf - Generert fra Jobbnorge.no den 15. oktober 2019 kl. 08:08

Side 1 / 2

For å trives i stillingen, bør du:
være kreativ og ha evne til å selvstendig planlegge og gjennomføre ditt arbeid
være en relasjonsbygger: skape tillit, bygge nettverk og stimulere til tverrfaglig samarbeid
være utadvendt og aktiv med god kommunikasjonsevne både muntlig og skriftlig
være strukturert og organisert
ha evne til å jobbe med både langsiktige strategiske prosesser og operativ gjennomføring
Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Vi tilbyr
utfordrende oppgaver i et dynamisk miljø, med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
lønn som seniorrådgiver SKO 1364 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 576.100 og kr 682.200, avhengig
av kompetanse
fleksibel arbeidstid og sommertid fra 15. mai til 14. september
gode velferdsordninger, slik som trening i arbeidstiden
god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde
søknadsbrev
CV
evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)
Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger
I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på
søkerlisten.
UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.
I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med
redusert funksjonsevne til å søke stillingen.
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Kontaktinformasjon
Fagansvarlig leder av arbeidsgruppen for innovasjon og industrisamarbeid; professor Arnoldo Frigessi, epost: arnoldo.frigessi@medisin.uio.no,
mobiltelefon +47-95735574
Jobbnorge-ID: 170507, Søknadsfrist: Søknadsfristen er gått ut
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