Om Nofima
Nofima er et stort næringsrettet forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien.
Instituttet ble etablert 1. januar 2008 og har om lag 390 ansatte. Årlig omsetning er rundt 623 millioner kroner.
Vi leverer internasjonalt anerkjent forskning og løsninger som gir næringslivet konkurransefortrinn langs hele verdikjeden. Nofima AS har
hovedkontor i Tromsø, og forskningsvirksomhet i Bergen, Stavanger, Sunndalsøra, Tromsø og Ås.

Ingeniør innen reologi/prosessteknologi
Om stillingen
Nofima avdeling Bergen søker en selvstendig og dyktig ingeniør til å delta i vår forsknings- og oppdragsvirksomhet tilknyttet ingrediens- og
fôrteknologiutvikling, som er ett av satsningsområdene i akvakulturdivisjonen. Stillingen er en 2-årig midlertidig stilling, med mulighet for
forlengelse.
Arbeidet vil i hovedsak være tilknyttet ny nasjonal infrastruktur innen prosessteknologi og fysikalske analysemetoder med anvendelser innen
ingrediens- og fôrindustri. Stillingen er særlig rettet mot metodeutvikling innen CT-skanning, reologiske metoder (viskoelastisitet og kapillærreometri) og pulvermekaniske egenskaper.
Det er en fordel om kandidaten har generell kompetanse innen statistiske metoder, bildeanalyse og forskningsmetodikk. Øvrige
arbeidsoppgaver vil være drift og vedlikehold av instrumenter, protokolletablering og databehandling.
Vi søker en person med god forståelse og erfaring fra lab-arbeid innen analytisk kjemi og fysikalske analyser. Som ingeniør vil du være en
viktig ressursperson i gjennomføring av forskningsprosjekter. Arbeidet vil for det meste foregå i laboratoriet, men den som ansettes må også
regne med å delta i andre praktiske oppgaver ved behov.

Kvalifikasjoner
Mastergrad innen prosessteknologi, kjemiteknikk, fysikalsk kjemi eller tilsvarende.
Evne til systematisk og nøyaktig utføring av arbeidsoppgaver.
Kunne ta initiativ til å løse utfordringer og som liker å jobbe i tverrfaglige team.
Gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.

Vi tilbyr
Nofima arbeider innenfor mange spennende fagområder og vi har et profesjonelt, godt og tverrfaglig arbeidsmiljø. Vi kan tilby en arbeidsplass
tilknyttet utvikling av en nasjonal infrastruktur med målsetning å etablere et «state-of-the-art» senter innen forskning og utvikling rettet mot
bioprosessering og nedstrømsteknologi for ingrediens- og fôrindustrien.
Stillingen vil ligge til avdeling for ernæring og fôrteknologi og arbeidssted vil være ved Nofimas fasiliteter i Bergen. Vi tilbyr konkurransedyktige
betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger.

Spørsmål om stillingen
For nærmere opplysninger om stillingen kontakt forskningssjef Mari Moren tlf: +47 922 37 121, seniorforsker Tor Andreas Samulesen tlf:
+47 950 35 304 eller HR-rådgiver Merete Kaspersen tlf: +47 902 90 036.
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