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Driftsassistent över sommaren till projektet ReCod på Ar 

Om ReCod projektet 

Torsken i Östersjön är hotad. ReCod projektet ska ta reda på om det går att hjälpa torsken förbi det sårbara 

äggstadiet och därmed öka antalet småtorskar i havet. Projektet föder upp och kommer sätta ut torsklarver 

utmed ostkusten för att se om och hur larverna överlever, om de klarar att etablera sig på nya platser och till 

vilken kostnad det låter sig göras. Nu söker dig som brinner du för Östersjöfrågor och trivs med praktiska 

sysslor för att hjälpa oss med projektarbetet under sommaren 2022. 

Dina arbetsuppgifter 

Vi söker dig som tycker om och drivs av att ge stöd åt medarbetare och som vill arbete med djur i en 

vetenskaplig miljö. Exempel på arbetsuppgifter är: 

- Tillsyn av fisk, ägg och larver, inklusive matning 

- Enklare kontroll av vattenvärden 

- Tillsyn och underhåll av vattenreningssystem 

- Bistå vid fältarbete som utsättning av torsklarver eller provtagning 

- Bistå vid allmänt underhåll av anläggningen 

Dina egenskaper 

För att passa för tjänsten behöver du vara lösningsorienterad och beredd att ta tag i problem när de uppstår. 

Du trivs med att planera ditt arbete självständig, är noggrann och villig att ta ansvar och initiativ. Det är 

meriterande om du har utbildning inom, eller intresse av, biologi och naturvetenskaplig forskning. Det är 

också meriterande om du tidigare arbetat med djur. B körkort är ett krav.  

Om anställningen 

Verksamheten styrs i stor utsträckning av naturens förutsättningar vilket gör att arbetstiderna kan variera. Du 

förväntas kunna arbeta såväl vardagar som helger. Anställningstiden är 6-7 veckor under vilka du arbetar 

fulltid (100%). Arbetstiden är flexibel vilket betyder att du kan komma att behöva arbeta kvällar och helger. 

Enklare boende finns att tillgå på forskningsstationen. Anställningstiden är flexibel under juni, juli och 

augusti. Kan du arbeta under juni är det prioriterat. 

Ansökan 

CV med personligt brev skickas till jobb@balticwaters2030.org. Urval och intervjuer kommer att ske löpande 

– välkommen med din ansökan redan idag!  
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Om BalticWaters2030 

BalticWaters2030 är en oberoende stiftelse som arbetar långsiktigt för en friskare Östersjö. Stiftelsen 

genomför storskaliga, åtgärdsorienterade miljöprojekt och bedriver tillämpad forskning för att visa vilka 

åtgärder som kan bidra till ett friskt och välmående ekosystem, från land till hav. BalticWaters2030 verkar 

också för att sprida kunskap om Östersjöns miljö till allmänhet, myndigheter och beslutsfattare samt 

genomför utlysnings och traineeprogram för framtida forskare och samhällsvetare. Målet är att öka 

kunskapen om de utmaningar som havet står inför och bygga opinion så att beslut blir tagna och åtgärder 

genomförda. 
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