
Har du erfaring med 
forskningsformidling og nettpublisering?

NIFU søker en person som kombinerer innsikt i 
journalistikk, forskningsformidling og nettpublisering.

Hovedoppgaven består i å produsere nyheter og 
pressemeldinger, samt ha et profesjonelt redaktørblikk 
på NIFUs nettside. En vesentlig oppgave vil være å 
videreutvikle og løfte nifu.no-sidene, i samarbeid med 
vår tekniske webutvikler.

NIFU er opptatt av å bidra til aktiv og åpen debatt om 
kunnskapspolitiske spørsmål. Vår forskningsformidling 
utgjør en viktig del av denne strategien.

Stillingen innebærer også journalistisk og 
kommunikasjonsfaglig coaching av NIFUs 
kommunikasjonsmedarbeidere. 

Stillingen er et engasjement på 3-5 måneder og knyttet 
til administrasjonsavdelingen.

Nettredaktør / 
journalist



NIFU Nordisk institutt for studier 
av innovasjon, forskning og  
utdanning er et av Europas 
ledende forskningsmiljøer 
innen studier av innovasjon, 
forskning og utdanning. Våre 
forskningsområder omfatter 
hele det kunnskapspolitiske 
området – fra barnehage 
og grunnopplæring, via 
høyere utdanning til 
forskning, innovasjon og 
kompetanseutvikling i 
arbeidslivet. Instituttet har 
nasjonalt ansvar for produksjon, 
analyse og formidling av 
statistikk og indikatorer for 
det samlede norske FoU- 
og innovasjonssystemet. 
NIFU er et frittstående og 
uavhengig forskningsinstitutt 
med 85 ansatte, og mottar 
grunnbevilgning fra Norges 
forskningsråd.

Kontaktpersoner: 
Administrasjonssjef 
Claes Lampi, tlf. 975 71 898.

Søknad m/ CV og eksempler 
på formidlingsarbeider sen-
des: post@nifu.no 

Søknadsfrist: 19. mai 2017

Arbeidssted:
Økernveien 9, Tøyen Torg

Arbeidsoppgaver
• Helhetlig redaktøransvar for NIFUs nettside
• Gi strategiske råd for videreutvikling av NIFUs norske og 

engelske nettside
• Bistå organisasjonen med journalistiske og 

kommunikasjonsfaglige råd og veiledning, herunder 
coaching av kommunikasjonsmedarbeidere

• Bidra til nyhetsproduksjon, samt kvalitetssikre og skrive 
tekster for NIFUs nettside, nyhetsbrev og andre medier

Du har gjerne
• Utdanning på bachelor- eller masternivå, fortrinnsvis 

journalistikk og/eller medieutdanning. Relevant praksis 
kan kompensere for formell utdanning.

• Journalistisk erfaring, gjerne innen forskningsformidling
• Erfaring med og interesse for redaksjonelt og publisistisk 

arbeid
• God evne til skriftlig og muntlig framstilling på norsk og 

engelsk
• Interesse for og erfaring med nettbasert publisering og 

bruk av sosiale medier i formidling av forskning
• Evne til å arbeide selvstendig
• Erfaring med å benytte nettstatistikk for å forbedre 

brukeropplevelser på web
• Erfaring med å veilede/undervise/coache innenfor 

kommunikasjonsfaget

Vi tilbyr
• Et vikariat med stor grad av faglig frihet
• Et stimulerende, tverrfaglig forskningsmiljø
• Medlemskap i Statens pensjonskasse
• Gode velferdsordninger

Varighet
• Engasjementet er midlertidig med varighet fra august 

til desember 2017. Er det aktuelt å ta permisjon fra 
eksisterende jobb, så kan engasjementet tilpasses/
forkortes etter avtale.


