Trøndelag Forskning og Utvikling AS er et samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt som driver oppdragsforskning innen
samfunnsvitenskapelige fag. Vårt hovedmål er å drive kunnskapsutvikling med relevans for regional utvikling og være en viktig del av
Trøndelag sitt innovasjons- og kompetansesystem. Instituttet har hovedkontor på Steinkjer og kontor i Trondheim.

Forskere
Vi søker forskere som ønsker å bidra l kunnskapsutvikling for et bedre samfunn.
Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) driver med samfunnsvitenskapelig bidrags- og oppdragsforskning innenfor velferd og forvaltnings- og
næringsutvikling. Innenfor velferdsforskningen jobber vi med tema som helse og omsorg, oppvekst og inkludering, og lokal planlegging, by- og
stedsutvikling. Innenfor forvaltnings- og næringsutvikling jobber vi med innovasjon og bedri sutvikling, næringspoli kk og virkemidler samt oﬀentlig
organisering og forvaltningsutvikling. To underområder vi arbeider spesielt med for den er innovasjon i kommunal sektor og næringsutvikling innenfor
bioøkonomi.
Vi ønsker nå å styrke forskerstaben på disse områdene.
I Trøndelag Forskning og Utvikling jobber vi både med forsknings- og utviklingsprosjekter ﬁnansiert av alt fra Norges forskningsråd l små- og mellomstore
bedri er. Vi jobber o e i tverrfaglige team og fokuserer på at arbeidet vårt skal komme l ny e for oppdragsgiveren og samfunnet.
Du som søker på forskers lling må like å ta egne ini a v, og arbeide proak vt mot eksisterende og nye kunder. Du må være oppta av å skape ny kunnskap,
og å formidle denne kunnskapen. Arbeidet di må kunne forankres i faglig styrke og trygghet i vitenskapelige metoder.
Du bør ha god skri lig frems llingsevne, både på norsk og engelsk, og ha erfaring med søknadsarbeid mot Forskningsrådet og med skriving av anbud. Du må
gjerne ha erfaring med prosjektledelse fra forskningsrådsprosjekter eller lsvarende. Nasjonalt og internasjonalt ne verk blir vektlagt, og det samme gjelder
vitenskapelig publiseringsarbeid.
Vi kan lby deg et arbeidsmiljø med engasjerte, samfunnsinteresserte og høyt kompetente kollegaer, hvor vi bryr oss om hverandre og oppdragsgiverne
våre. Vi lbyr konkurransedyk g lønn, samt gode ordninger for pensjon og forsikring. Arbeids den er ﬂeksibel, men styres av prosjektporteføljen.
Vi søker fortrinnsvis e er kandidater med forskerkompetanse og doktorgrad, eventuelt mastergrad og forskningserfaring.
Vil du vite mer?
Ta kontakt med forskningslederne Håkon Sivertsen, tlf 901 73 421 (velferd) og Roald Sand, tlf 986 11 087 (forvaltnings- og næringsutvikling).
Søknad (inkl. CV og referanser) sendes inn via denne siden.
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