FoUI Norrbotten
Vid Kommunförbundet Norrbotten finns fr o m januari 2014 en FoUI-miljö (forskning och
utveckling/innovation) som ska stärka samarbetet inom och mellan länets kommuner vad gäller
kunskapsbildning, kunskapsspridning och kunskapsanvändning i de kommunala verksamheterna.
Våra prioriterade områden är socialtjänst och skola /utbildning men vi eftersträvar ett helhetsperspektiv som kan sammanfattas i begreppet hållbar utveckling. FoUI-miljön är kommunernas
gemensamma forsknings- och utvecklingsarena med ambitionen att bygga broar mellan forskning
och praktisk verksamhet, ett arbete som ska bygga på ett uttalat verksamhetsbehov. FoUI-miljön har
till uppgift att skapa förutsättningar för verksamhets- och professionsutveckling som vilar på
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det övergripande målet är att vara ett stöd för en
långsiktigt hållbar samhällsutveckling i såväl större som mindre kommuner i länet. Ledord för FoUI:s
verksamhet är att synliggöra, möjliggöra och nyttiggöra.
Medarbetare sökes till FoUI-miljön; vetenskaplig ledare
Vi söker dig som vill vara med och utveckla ett praktiknära forsknings- och utvecklingsarbete inom
området social hållbarhet. Det innefattar bl a frågor om inkludering och delaktighet, kompetensförsörjning och folkhälsa. I ditt arbete ingår att stödja lokal kunskaps- och verksamhetsutveckling och
medverka till samverkan inom och mellan kommunerna. Du bidrar till att identifiera angelägna
forsknings- och utvecklingsområden, bistår med vetenskaplig handledning av FoUI-projekt och
genomför i förekommande fall utvärderingar. En viktig uppgift är att stimulera till kunskapsproduktion såväl som kunskapskonsumtion. Du kommer att ha möjlighet att bedriva egen forskning.
Vi förväntar oss att du har disputerat, företrädesvis med samhällsvetenskaplig inriktning. Du har ett
tvärvetenskapligt förhållningssätt och har goda kunskaper i statistik och kvantitativ metod. Du kan
sammanställa och presentera forskningsresultat på ett lättillgängligt sätt. Vi ser gärna att du har
erfarenhet av kommunal- eller annan politiskt styrd verksamhet och att du medverkat i
utvecklingsarbeten. Du bör ha god förståelse och intresse för kommunikation i sociala medier och
helst ha erfarenhet av arbete med webbaserad kommunikation. Vi utgår ifrån att du är en god skribent
och skicklig på att anpassa budskap efter målgrupp och syfte.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 %.
Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Ulf Hyvönen, Chef för FoUI Norrbotten, 070-693 54 88; ulf.hyvonen@komforb.se. Facklig repr:
Marja-Leena Komulainen (SACO) 070-389 00 29; marja-leena.komulainen@bd.komforb.se
Ytterligare information om verksamheten finns på Kommunförbundet Norrbottens hemsida
(www.bd.komforb.se). Länk till utredning om FoUI Norrbotten:
www.bd.komforb.se/download/18.7a2380b114172406e4696/FoUI+i++Norrbottens+kommuner+2013
-05-13+em.pdf
Välkommen med din ansökan med meritförteckning och löneanspråk senast 2015-05-14 till Ulf
Hyvönen, ulf.hyvonen@komforb.se

