
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.  
 
 

 
 

Vil du bidra til mer kunnskap om 
forskningen og dens resultater? 

Det er økende interesse for bibliometrisk forskning 
og analyse, og NIFU søker nå 

 
Forsker med 

bibliometrikompetanse 
 
 

Stillingen er knyttet til vår voksende aktivitet innenfor statistikk, analyser og forskning 
basert på data fra vitenskapelig publisering og annen forskerkommunikasjon. Den 
nyansatte blir rekruttert til NIFUs forskergruppe for bibliometri, som er landets 
ledende miljø på feltet.  
 
For denne stillingen søker vi primært etter en forsker med samfunnsvitenskapelig 
bakgrunn og erfaring med kvantitative analyser av vitenskapelig publisering. Vi er 
spesielt på jakt etter forskere som kan kombinere bibliometrisk metodekompetanse 
med innsikt i vitenskapelig praksis og forskningspolitikk. Erfaring med kvantitative 
effektanalyser fra annet fagfelt, eller med bibliometriske analyser ved en 
forskningsinstitusjon kan også være aktuell bakgrunn.  
 
 
 
 
 



 
Arbeidsoppgaver 
• Kvantitative analyser og indikatorutvikling innenfor forskning og innovasjon, med 

særlig vekt på bibliometriske studier.  
• Arbeid med å oppdatere og utvide databasene som brukes til studier av aktiviteter 

og resultater i forskningen.  
• Samarbeid med andre forskere ved NIFU om leveranser hvor bibliometriske data 

og analyser inngår som en del av oppdraget. 
• Initiere, planlegge og utforme søknader om forskningsprosjekter 
• Lede og gjennomføre forskningsprosjekter 
• Publisere og formidle resultater i vitenskapelige og populærvitenskapelige fora 

nasjonalt og internasjonalt 
 
Du har gjerne… 
• Høyere utdanning eller doktorgrad, primært innenfor bibliometri og/eller 

samfunnsvitenskap. Søkere med annen utdanning og praktiske erfaring med bibliometri 
er også aktuelle. 

• Engasjement for politiske og vitenskapelige debatter om forskningspolitikk. 
• God kjennskap til bibliometriske databaser og metoder.  
• Interesse for og evne til å samarbeide tverrfaglig og handlingsrettet. 
• God evne til å kommunisere med oppdragsgivere, partnere og å formidle 

forskningsresultater i ulike fora 
• Evne til å gjennomføre prosjekter med høy faglig kvalitet innenfor gitte tidsfrister og 

økonomiske rammer.  
• God evne til skriftlig og muntlig framstilling, på norsk eller annet skandinavisk språk og 

engelsk. Søkere med begrensede norskkunnskaper vil også bli vurdert, forutsatt at man 
har motivasjon til å lære norsk og inngå i et norskspråklig arbeidsmiljø. 

• Sterk interesse for politikkutvikling innen NIFUs forskningsområder, nasjonalt og 
internasjonalt. 

 
Vi tilbyr 

• Utfordrende forskningsprosjekter i nær tilknytning til forskningspolitiske 
beslutningsprosesser 

• Et stimulerende, tverrfaglig forskningsmiljø med bred internasjonal kontaktflate og 
høy synlighet i media 

• Utstrakt teamarbeid, internt og med norske og internasjonale partnere 
• Medlemskap i Statens pensjonskasse 
• Gode velferdsordninger 
 
Kontaktpersoner 
Forskningsleder Espen Solberg. Tlf. +47 951 19 482 
Forsker Gunnar Sivertsen Tlf. +47 960 94 039 
 
Søknad m/ CV sendes: post@nifu.no  
Søknadsfrist: 25. april 2017 
 
Arbeidssted: 
NIFU holder til i nyoppussede lokaler i Økernveien 9, Tøyen Torg. 
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