Østlandsforskning AS er et oppdragsinstitutt lokalisert på Lillehammer og Hamar. Instituttet har i
underkant av 30 ansatte, og er for tiden organisert i to forskningsgrupper; regional- og
næringsforskning (RN) samt velferd, organisasjon- og kommunalforskning (VOK).
Østlandsforskning har gjennom sin strategiplan 2016-2020 satt følgende mål for utviklingsretningen:
Instituttet skal være
- en internasjonalt ledende forskningsaktør innen «entreprenørskap i grunnopplæringen»,
- en nasjonalt ledende forskningsaktør innen «regional utvikling i fjellområdene»,
- en anerkjent nasjonal forskningsaktør innen «tjenesteinnovasjon i offentlig sektor».
Utover dette skal instituttet ha en bred, markedsstyrt oppdragsportefølje som særlig svarer på
Innlandets kunnskapsbehov. Her står forskning innen næringsøkonomi; verdikjeder, markeder,
innovasjon og økonomiske analyser sentralt. Instituttet er særlig involvert i kulturnæringene, reiseliv
samt landbruk og skogindustrien, og har som ambisjon å støtte opp under sentrale regionale
satsinger for Innlandet (herunder bl.a. bioøkonomi). I tillegg arbeider instituttet med forskning innen
tema som velferdstjenester og lokalsamfunn, arbeid og inkludering, samt forvaltning av
naturressurser. Alle disse forskningsfeltene griper på ulike måter inn i de tre strategiske satsingene.
Instituttet har sin styrke som et anvendt oppdragsforskningsmiljø og med bred kontaktflate mot
Innlandets arbeidsliv. Innenfor flere områder gjennomfører instituttet oppdrag på nasjonalt nivå, og
involveres i prosjekter over hele landet. Instituttet deltar p.t. i tre EU-prosjekter (Horisont 2020,
Erasmus+ og Cosme).
Det pågår store endringer i forskningssektoren i Norge, og instituttet er involvert i spennende
prosesser med mål om å inngå i et større og sterkere forskningsfelleskap.

Vi har behov for å styrke vår forskerstab, og søker etter
1-3 forskere (forsker 1 eller forsker 2)
Du har som forsker i Østlandsforskning stor frihet og selvstendighet i arbeidshverdagen, men også
stort ansvar for å bidra til inntjening. Hovedoppgavene er initiering av prosjekter, tverrfaglig
samarbeid, profesjonell gjennomføring og leveranse av forskningsprosjekter /utredninger /
evalueringer til både privat og offentlig sektor.
Du har doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innenfor våre fagområder, og relevant erfaring fra
oppdragsforskning og prosjektledelse. Det er særlig behov for forskere som er dyktig på kvantitativ
metode. Kompetanse på GIS er også ønskelig. Evne til å publisere vitenskapelige artikler og utvikle
og vedlikeholde nasjonale og internasjonale nettverk vil bli vektlagt. I tillegg er erfaring med
søknader til Forskningsrådet og EU ønskelig. Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner,
trives med å arbeide tverrfaglig og evner å formidle resultater. Gode språkkunnskaper i norsk og
engelsk, både muntlig og skriftlig, er et krav.
Tilsetting etter avtale. Lønn i samsvar med lokal særavtale.

Interesserte kan kontakte:


Direktør Roger Lian: rl@ostforsk.no / mobil 47867475



Forskningsleder RN Merethe Lerfald: ml@osforsk.no / mobil 91635099
Forskningsleder VOK Trude Hella Eide: te@ostforsk.no / mobil 95923283



Søknad sendes per e-post til post@ostforsk.no innen 15. desember 2016. Søknaden må inneholde CV
med oppdatert publikasjonsliste. Vitnemål/attester behøves ikke vedlegges i første omgang. Aktuelle
kandidater vil bli innkalt til intervju, og dokumenter vil måtte fremlegges i forkant av dette.

