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Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell 
ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta 
kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i 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 drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en 
omsättning på cirka 8 miljarder kronor. 

Härmed utlyses en tjänst som Forskningsassistent till fältstationen Erkenlaboratoriet 
vid institutionen for ekologi och genetik. 

Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med medarbetare och 
studenter från hela världen. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i 
skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. Se vidare www.ieg.uu.se. 

Erkenlaboratoriet har omfattande aktiviteter riktade mot skolelever. Kärnan i denna 
verksamhet är ”Vattendagarna” där barn från förskole- till gymnasieålder får lära sig 
om vatten- och miljöfrågor. Vi organisera dessutom en 3 veckor lång forskarskola för 
gymnasieelever. Erkenlaboratoriet bedriver också ett miljöövervakningsprogram med 
några av världens längsta tidsserier för vattentemperatur och vattenkvalitet och 
stationen är ledande i att använda avancerad sensorteknologi och tillgängliggöra 
högfrekventa mätningar. Mer information om Erkenlaboratoriet finns 
här: www.ieg.uu.se/erkenlaboratoriet. 

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet  

http://www.ieg.uu.se/
http://www.ieg.uu.se/erkenlaboratoriet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/


Arbetsuppgifter 
Innehavare av tjänsten kommer att genomföra de pedagogiska verksamheterna riktat 
mot skolelever. Tjänsten innefattar även administration i anslutning till den 
pedagogiska verksamheten. Utöver det ingår utredning och utveckling av nya inslag i 
vattendagsverksamheten i tjänsten som kan t.ex. inkluderar dataprojekt baserad på 
stationens mätserier och aktiviteter som kan erbjudas vid en besök i skolan. Andra 
arbetsuppgifter som uppkommer på fältstationen kan också ingå i tjänsten i mindre 
omfattning. 

Kvalifikationskrav 
Högskoleutbildning med inriktning biologi, miljö, naturvetenskap eller relaterad ämne. 
Kunskap om ekologi och akvatiska miljöer. Erfarenhet av undervisning och 
kommunikation. Kandidaten ska ha mycket bra förmåga att uttrycka sig på engelska 
och svenska, i såväl tal som skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet så som 
initiativkraft som förmågan till strukturerat och självständigt arbete och att leda 
grupper. Eftersom arbetsuppgifterna innebär många kontakter med elever, lärare och 
lärare/forskare behöver du vara kommunikativ och serviceinriktad. B-körkort behövs. 

Meriterande 
Erfarenhet av att leda grupper, företrädelsevis skolklasser, i pedagogisk verksamhet i 
fält (utomhuspedagogisk erfarenhet). Administrativ erfarenhet, erfarenhet av R och 
programmering och projektledning är också meriterande. Det är också en fördel att 
vara att vara teknikintresserad 

Om anställningen 
Anställningen är en tidsbegränsad anställning (Vikariat) t.o.m. 2023-11-15. 
Omfattningen är 100%. Tillträde 2023-03-15 eller enligt överenskommelse. Placering: 
Erkenlaboratoriet, Norrtälje 

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Silke Langenheder, 
silke.langenheder@ebc.uu.se, +46 18 471 2710. 

Instruktioner för ansökan: Ansökan ska innehålla: 1) ett brev som beskriver dig 
själv och varför du vill ha tjänsten, 2) en kort beskrivning av din utbildning, 3) ditt CV 
och 4) namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (e-postadress och 
telefonnummer). 



Välkommen med din ansökan senast den 24 Januari 2023. UFV-PA 2022/4814 

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. 

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. 

Placering: Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik 

Anställningsform: Heltid , Tidsbegränsad anställning 

Lön: Individuell lönesättning 

Antal lediga befattningar: 1 

Sysselsättningsgrad: 100% 

Ort: Norrtälje 

Län: Stockholms län 

Land: Sverige 

Facklig företrädare: Seko Universitetsklubben seko@uadm.uu.se 
ST/TCO tco@fackorg.uu.se 
Saco-rådet saco@uadm.uu.se 

Referensnummer: UFV-PA 2022/4814 

Sista dag för ansökan: 2023-01-24 

Sök jobbet 

https://uu.varbi.com/what:login/type:job/jobID:575879
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