Brenner du for havets helse? Ledig
postdoktorstilling
Om stillingen
Havforskningsinstituttet lyser nå ut en 4-årig postdoktorstilling for å styrke instituttets forskning innen havets helse, antibiotikaresistens og
sjømat.
Stillingen inngår i forskningsgruppe fremmed- og smittestoff, som består av 30 forskere og stipendiater. Forskningsgruppen arbeider aktivt med
vitenskapelige spørsmål og rådgivning. En av gruppens viktige oppgaver er å studere og overvåke fremmedstoffer, parasitter og bakterier i
sjømat, inkludert forekomst i marint miljø.
Havforskningsinstituttets arbeid med å belyse en av våre største globale helseutfordringer - det marine miljøets rolle med tanke på
antibiotikaresistens (ABR) - vil være spesielt knyttet til denne stillingen. Vi er opptatt av at stillingen skal tildeles en kandidat som har stor faglig
interesse innen resistensarbeid. Arbeidet vil foregå i samarbeid med andre forskningsgrupper og laboratorier på Havforskningsinstituttet som
dekker en rekke fagområder.
For postdoktorstillinger ved Havforskningsinstituttet inngår 25 % pliktarbeid. I denne stillingen vil dette utgjøre undervisning, metodeansvar og
forvaltningsstøtte.

Kvalifikasjonskrav
Til denne tillingen søker vi en person med
doktorgrad på tema knyttet til marin mikrobiell økologi eller tilstøtende fagfelt, med fokus på antibiotikaresistens
erfaring med marine bakterier og tilførte sykdomsfremkallende bakterier
erfaring med dyrkningsbasert resistensmetodikk
erfaring med molekylærbiologiske metoder for detektering av resistens
norskkunnskaper på flytende nivå, både skriftlig og muntlig. Den som blir ansatt må også ha gode skriftlige og muntlige
engelskkunnskaper

Ønskelig kompetanse
Erfaring innen metodeutvikling og analyser av resistente bakterier
Erfaring med helgenomsekvensering og genomanalyser

Vi tilbyr
arbeid i en av Europas ledende forskningsinstitusjoner, med stor samfunnsmessig betydning
et spennende og solid fagmiljø
lokaler sentralt i Bergen
fleksitidsordning, med sommer- og vintertid
offentlig tjenestepensjonsordning i Statens Pensjonsordning
bedriftshytter og bedriftsidrettslag

Ytterligere informasjon
Stillingen som postdoktor lønnes i samsvar med Hovedtariffavtalen i staten, avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes det 2 % innskudd til
Statens pensjonskasse.
Søknad sendes elektronisk via Jobb Norge. CV, vitnemål og andre relevante attester legges ved i søknaden.
Det er ønskelig med oppstart så snart som mulig.
Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli
orientert om dette på forhånd.
Havforskningsinstituttet har fokus på mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uavhengig av alder, kjønn,
funksjonshemmelse, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Havforskningsinstituttet er en IA-bedrift, og ønsker å legge forholdene til rette for søkere
med redusert funksjonsevne.
Ønsker du flere opplysninger om stillingen er du velkommen til å kontakte:
seniorforsker Bjørn-Tore Lunestad
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telefon +47 97 59 62 45
e-post: bjorn-tore.lunestad@hi.no
forskningssjef Monica Sanden
monica.sanden@hi.no

Om Havforskningsinstituttet
Havforskningsinstituttet (HI) er ett av de største marine forskningsinstituttene i Europa, med vel tusen ansatte, en rekke forskningsfasiliteter og
laboratorier av høy internasjonal standard. Hovedaktivitetene våre er forskning, rådgivning og overvåkning. Havforskningsinstituttet eier og
drifter seks forskningsfartøy. Hovedkontoret vårt ligger i Bergen. Vi har også avdeling i Tromsø,og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og
Flødevigen.
Havforskningsinstituttet skal være en ledende kunnskapsleverandør for å sikre en bærekraftig forvaltning av ressursene i de marine
økosystemene, både nasjonalt og internasjonalt, og for hele kjeden fra hav til mat, inkludert det marine miljøet, fiskeernæring og trygg og sunn
sjømat.
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