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Publicerad: 2015-05-04 

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften 

är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med 

samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang 

gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har   

45 000 studenter, 6 800 anställda och en omsättning på 6,3 miljarder kronor. 

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse. 

 

Omfattning: 100 %. Tidsbegränsad anställning under 2 år. 

 

Arbetsuppgifter: Naturresurser och hållbar utveckling är profilområden vid institutionen gällande 

forskning, utbildning och samverkan. Ett nytt forskningsprogram i Naturresurser och Hållbar 

Utveckling (NRHU) lanserades 2014 och uppbyggnad sker inom en rad områden. Vi söker nu en 

postdoktor som kan bidra till att utveckla forskningen inom något av följande områden. 

 

• Ekologisk och samhällsekonomisk utvärdering av ekosystemtjänster från akvatiska och marina 

ekosystem i kustområden. 

• Miljöcertifiering och hållbarhetsanalyser av vattenbruk. Intervjubaserade studier samt applicering 

av analysverktyg (t.ex. livscykelanalys) och indikatorer. 

• Ekologisk utvärdering av förvaltningsåtgärder (t.ex. fiskevård och habitatrestaurering) med syfte att 

främja fiskeriresurser i Östersjöregionen. Samhällsekonomisk värdering av sportfiske. 

 

I anställningen som postdoktor kan även undervisning ingå till högst 20 % av arbetsuppgifterna. 

 

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller har 

en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Doktorsexamen ska vara avlagd högst 

tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts 

tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag 

inom fackliga organisationer etc. För denna anställning krävs doktorsexamen i ekologi, 

miljövetenskap, geovetenskap, miljöekonomi eller en motsvarande kompetens.  

 

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer stor vikt att fästas vid vetenskaplig 

skicklighet i relation till arbetsuppgifterna. Universitetet kommer att främst beakta den som efter en 

helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa 

förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv 

utveckling av verksamheten. 



Ansökningsförfarande: Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla ett brev där den sökande kort 

beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska också innehålla forskarplan, 

meritförteckning (CV), kopior av relevanta betygshandlingar, kopia av doktorsavhandlingen, 

publikationer och övriga dokument (t.ex. rekommendationsbrev eller förteckning över 

referenspersoner). 

 

Universitetet eftersträvar en jämnare könsfördelning och kvinnor erbjuds särskilt att söka denna 

anställning. 

 

Upplysningar om anställningen lämnas av Professor Patrik Rönnbäck (tel. 018-471 83 75, e-post 

patrik.ronnback@geo.uu.se) eller Professor Ian Snowball (tel. 018-471 36 57, e-post 

ian.snowball@geo.uu.se).  

 

Välkommen med din ansökan senast den 27 maj, 2015, UFV-PA 2015/845.  

 

Klicka på länken nedan för att komma till ansökningsformuläret. 

 

Postdoktor i naturresurser och hållbar utveckling 

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på 

det sätt som beskrivs i annonsen. 

 

Placering: Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper 

Anställningsform: Heltid, Visstidsanställning längre än 6 månader 

Lön: Fast lön 

Antal lediga befattningar: 1 

Sysselsättningsgrad: 100 % 

Ort: Uppsala 

Län: Uppsala län 

Land: Sverige 

Facklig företrädare: Carin Söderhäll, TCO/ST 018-471 1997 1  
Per Sundman, Saco-rådet 018-471 1485 1  
Stefan Djurström, Seko 018-471 3315 1  

Referensnummer: UFV-PA 2015/845 

Sista dag för ansökan: 2015-05-27 
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