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Regeringen söker föreståndare och chef till Institutet för
rymdfysik
Svensk statsförvaltning består av drygt 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen.
Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är
individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens
kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är
den första anställningsperioden sex år.
Som huvudregel gäller sekretess i anställningsärendet för uppgift om enskild kandidats identitet.
Institutet för Rymdfysik är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet som har till
uppgift att bedriva och främja forskning och utvecklingsarbete av högsta vetenskapliga kvalitet samt
mät- och registreringsverksamhet inom främst ämnesområdet rymdfysik. Arbetet sker huvudsakligen i
internationell samverkan.
Myndigheten medverkar även vid utbildning på avancerad nivå eller forskarnivå som anordnas vid
Uppsala universitet och Umeå universitet och kan även medverka vid sådan utbildning vid andra
universitet och högskolor.
Vidare ansvarar myndigheten för kommunikation om sin verksamhet och att göra data från
observatorieverksamheten tillgängliga.
Vi söker dig som har:
goda kunskaper om och insikter i svensk forskning och innovation samt har högre akademisk
utbildning (professorskompetens),
dokumenterade goda ledaregenskaper och god kommunikativ förmåga,
erfarenhet av att som chef leda och utveckla organisationer,
god social kompetens och utvecklad samarbetsförmåga,
erfarenhet av internationellt arbete och förhandlingar,
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Du har förmåga att driva arbetet framåt och kan leda, utveckla och organisera arbetet i en
kunskapsintensiv organisation. Arbetet förutsätter också att du är drivande, strategisk och diplomatisk
och kan delta i olika forsknings- och utbildningsprojekt.
Det är meriterande om du har:
erfarenheter av forskning inom atmosfärfysik, rymdfysik och rymdteknik,
erfarenhet av att i en ledande befattning företräda statliga intressen,
erfarenhet från arbete inom organisationer, myndigheter och företag med verksamhet inom
rymdrelaterade frågeställningar,
Skicka till en vän
erfarenhet av forskningsfinansierad verksamhet.
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Endast den som är svensk medborgare kan utnämnas till föreståndare och chef för Institutet för
rymdfysik.
Mer information om anställningen lämnas av departementssekreteraren Rolf Carman,
forskningspolitiska enheten, tfn 08-405 18 56 och av tf. personalchefen Ulrika Atterfors i frågor som rör
anställningsvillkor, tfn 08-405 51 17.
Välkommen med din skriftliga intresseanmälan inklusive CV senast den 8 mars 2015 till
Utbildningsdepartement, 103 33 Stockholm. Skicka anmälan i ett förseglat kuvert märkt med
referensnummer U2015/720/SAM.
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