Havforskningsinstituttet er et av Europas største marine forskningsmiljø. Vi har ca. 700 tilsatte og en rekke forskningsfasiliteter og laboratorier
av høy internasjonal standard. Havforskningsinstituttet eier og drifter seks forskningsfartøy. Vårt hovedkontor ligger i Bergen, vi har avdeling i
Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen.

Forsker 1109/1110/1183 - vandringsdynamikk
Havforskningsinstituttet har behov for en forsker som skal jobbe med bestandstilhørighet/ vandringsdynamikk hos sentrale bunnfiskbestander
for bruk i bestandsberegninger. Stillingen er fast, og er plassert i faggruppe Bunnfisk i Bergen.
Arbeidsoppgaver vil være
Gjennomføre dedikerte undersøkelser ved bruk av eksisterende eller nye data
Koordinere denne forskningen opp mot definerte behov innenfor bestandsberegninger
Ta i bruk ny relevant metodikk innenfor fagfeltet
Være i dialog med ulike partshavere (fiskere og deres organisasjoner, verneinteresser)
Forvaltningsrådgiving
Publisering av resultater i internasjonale tidsskrift
Felt-/toktarbeid og annen reisevirksomhet knyttet til stillingen må påregnes
Kvalifikasjoner
Utdanning på seniorforsker/førsteamanuensis/professornivå innenfor fiskeatferd/fiskeribiologi/marinbiologi med solid bakgrunn innen
kvantitative metoder
Doktorgrad er en forutsetning for stillingen
Kandidater med kjennskap til vandringsdynamikk/atferd/bestandstilhørighet hos fiskebestander og interesse i bruk og videreutviklingen
av relevant metodikk (som merkeforsøk og telemetri) vil bli foretrukket
God innsikt i statistisk modellering og surveydesign er sterkt ønskelig
Forståelse av ulike populasjonsgenetiske prinsipper vil være nyttig
Dokumenterte evner til å sette seg inn i nye problemstillinger og/eller høy publiseringsrate kan i noen grad kompensere for manglende
spisskompetanse
Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, evne til å arbeide selvstendig, effektivt og målrettet samt evne til å generere,
gjennomføre og rapportere prosjektaktiviteter vektlegges
Vi tilbyr
Et utfordrende og kreativt arbeidsmiljø
Arbeid i et nasjonalt institutt med mye internasjonal kontakt
Godt arbeidsmiljø
Fleksibel arbeidstid, gode pensjonsordninger og velferdstilbud
Stilling som forsker 1109, 1110 eller 1183 lønnes etter Statens lønnsregulativ.
Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med faggruppeleder Olav Sigurd Kjesbu, e-post: olav.kjesbu@imr.no, tlf.: 55 23 84 87/ 930 47 611 eller
se vår web-side: www.imr.no
Havforskningsinstituttet er en IA-virksomhet som er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillingen.
Vi gjør 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.
Søknad sendes elektronisk via link på denne siden med CV inklusivt publiseringsliste, vitnemål, attester og de fem mest relevante
publikasjoner.
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