
NIFU søker medarbeidere til produksjon av 
FoU-statistikk, indikatorutvikling, 

analyse og utredningsarbeid.

NIFU har etter avtale med Norges forskningsråd det nasjonale 
ansvaret for produksjon, analyse og formidling av statistikk og 
indikatorer for det samlede norske FoU- og innovasjonssystem.

Ansvaret omfatter blant annet utarbeidelse av FoU-statistikk 
og indikatorer til nytte for utformingen av forsknings- og 
innovasjonspolitikk i Norge og internasjonalt, drift og 
videreutvikling av NIFUs registre for forskerpersonale og avlagte 
doktorgrader, samt tilrettelegging og analyse av data.

I tillegg gjennomfører instituttet en rekke utredninger og 
evalueringer av forskning.

Deltakelse i det nordiske, europeiske og internasjonale 
statistikksamarbeidet på forsknings- og innovasjonsområdet 
utgjør en vesentlig del av virksomheten. NIFU er med i utviklingen 
av nye indikatorer blant annet gjennom deltakelse i større 
internasjonale prosjekter.

Vi samarbeider nært med Kunnskapsdepartementet og Norges 
forskningsråd.  

Rådgiver / 
Seniorrådgiver



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: 
Forskningsleder Susanne Sundnes, tlf. 960 94 044. 
Stedfortredende forskningsleder Ole Wiig, tlf. 960 94 024.

Søknad m/ CV sendes via jobbnorge.no 
https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/138461

Søknadsfrist: 6. juni 2017

Arbeidssted: Økernveien 9, Tøyen Torg

Ønskede kvalifikasjoner
• Fullført mastergrad 
• Kompetanse og erfaring fra arbeid med databaser, tall og 

statistikk
• Erfaring med analysearbeid/utredning og 

spørreundersøkelser
• Erfaring med bruk av registerdata og kvantitative metoder  
• Kompetanse på håndtering av større datamengder er en 

fordel
• Interesse for og evne til å samarbeide tverrfaglig og 

handlingsrettet i et arbeidsmiljø med høyt tempo
• God evne til å kommunisere med oppdragsgivere og 

formidle statistikk og forskningsresultater skriftlig og 
muntlig 

• Evne til å gjennomføre prosjekter med høy faglig kvalitet 
innenfor gitte tidsfrister og økonomiske rammer 

• Meget gode norskkunnskaper, samt gode 
engelskkunnskaper

Vi tilbyr
• Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor statistikk og analyse 

i nær tilknytning til politiske beslutningsprosesser
• Et stimulerende, tverrfaglig arbeidsmiljø med bred 

internasjonal kontaktflate og høy synlighet i media
• Medlemskap i Statens pensjonskasse
• Gode velferdsordninger


