
Vil du sette agendaen i forskningspolitisk debatt?

Redaktøren for fagbladet Forskningspolitikk 
går av med pensjon. Vi er på jakt etter hans  

etterfølger og søker

Hovedoppgaven består i å være redaktør for fagbladet Forsknings-
politikk. Fagbladet utgis fire ganger årlig og leses av sentrale for-
skere og beslutningstakere på feltet i Norge og Norden. Bladet er 
redaksjonelt uavhengig og drives etter redaktørplakaten.

Vi vil både vurdere søkere som har journalistisk bakgrunn og søkere 
med ståsted i forskning, analyse eller politisk arbeid på feltet. Kunn-
skap om forskningspolitikk er en forutsetning. Kunnskap om inno-
vasjon og høyere utdanning er også ønskelig. Den nye redaktøren 
skal videreføre bladets faglige posisjon og tyngde og samtidig ruste 
tidsskriftet for en ny medievirkelighet. Utvikling av nettstedet fpol.no 
og bruk av sosiale medier blir en viktig oppgave. 

NIFU skal bidra til en aktiv og åpen offentlig debatt om kunnskaps-
politiske spørsmål. Utgivelsen av Forskningspolitikk utgjør en viktig 
del av denne strategien. Den som ansettes vil også delta i prosjek-
ter og formidling knyttet til NIFUs øvrige faglige virksomhet. Opp-
gavene utover redaktørrollen kan tilpasses den enkeltes kompetanse 
og interesser.

Redaktør/
forsker



Arbeidsoppgaver
• Planlegge, redigere og utgi fagbladet Forskningspolitikk
• Lede og innhente bidrag fra redaksjonskomiteen
• Innhente og redigere artikler til tidsskriftet fra forskere og

andre bidragsytere på feltet
• Delta i søknadsarbeid og oppdragsforskning i samarbeid med

andre forskere på NIFU
• Delta i og utvikle NIFUs faglige nettverk i Norge og

internasjonalt
• Bidra til NIFUs utadrettede virksomhet gjennom faglige

seminarer og annen skriftlig og muntlig formidling
• Aktivt bidra til formidling og diskusjon av forskningspolitiske

spørsmål internt på NIFU

Du har gjerne…
• Mastergrad eller doktorgrad, fortrinnsvis innenfor samfunns-
 vitenskapelige eller humanistiske fag
• Solid kunnskap om forskningssystemet og forskings-
 politikken, nasjonalt og internasjonalt
• Erfaring fra forskning, analyse eller politikkutforming innen- 
 for områdene forskning, innovasjon og høyere utdanning
• Erfaring med og interesse for redaksjonelt og publisistisk

arbeid
• Svært god evne til skriftlig og muntlig framstilling på norsk
• Solide engelskkunnskaper og fortrolighet med andre

skandinaviske språk
• Interesse for og erfaring med digital formidling
• Evne til å arbeide selvstendig med høy faglig kvalitet og

innenfor gitte tidsfrister
• God evne til å kommunisere med forskere og beslutnings-
 takere på forsknings- og innovasjonsfeltet i Norge og inter-
 nasjonalt
• Erfaring med å organisere og lede åpne seminarer og debatter

Vi tilbyr
• En redaktørstilling med stor grad av faglig frihet og store

utviklingsmuligheter
• Utfordrende forskningsprosjekter i nær tilknytning til

politiske beslutningsprosesser
• Et stimulerende, tverrfaglig forskningsmiljø med bred inter-
 nasjonal kontaktflate og høy synlighet i media
• Utstrakt grad av teamarbeid, internt og med norske og inter-
 nasjonale partnere
• Medlemskap i Statens pensjonskasse
• Gode velferdsordninger

NIFU Nordisk institutt for studier 
av innovasjon, forskning og 
utdanning er et av Europas le-
dende forskningsmiljøer innen 
studier av innovasjon, forskning 
og utdanning. Våre forsknings-
områder omfatter hele det 
kunnskapspolitiske området 
– fra barnehage og grunnopp-
læring, via høyere utdanning 
til forskning, innovasjon og 
kompetanseutvikling i arbeids-
livet. Instituttet har nasjonalt 
ansvar for produksjon, analyse 
og formidling av statistikk og 
indikatorer for det samlede 
norske FoU- og innovasjons-
systemet. NIFU er et frittstående 
og uavhengig forskningsinsti-
tutt med 85 ansatte, og mottar 
grunnbevilgning fra Norges 
forskningsråd.

Kontaktpersoner
Studier av Forskning og inno-
vasjon: Forskningsleder Espen 
Solberg, tlf. + 47 951 19 482. 
Direktør Sveinung Skule,  
tlf. +47 920 69 219

Søknad m/ CV, oversikt over 
egen formidling, og ca fem 
utvalgte arbeider sendes: 
post@nifu.no 

Søknadsfrist: 25. april 2017

Arbeidssted:
NIFU holder til i nyoppussede 
lokaler i Økernveien 9, Tøyen 
Torg




