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Vill du vara med att utveckla ArtDatabankens verksamhet inom biodiversitets- och naturvårdsområdet 

med ambition att uppnå vår vision om en rik och känd natur? 

 

ArtDatabanken är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. Vi bidrar till en hållbar 

förvaltning av naturresurser genom att samla in, analysera och tillgängliggöra data, beskriva och 

presentera fakta samt att bedriva forskning om biologisk mångfald. Vi samverkar nationellt och 

internationellt med naturvårdsnyttan i fokus. Vår verksamhet är indelad i s.k. program. Nu rekryterar vi 

en person som kan leda och utveckla forskning, analys, biodiversitetsinformatik, fynddata, Artportalen 

och internationella samarbeten vid ArtDatabanken.  

Arbetsuppgifter 

Som Programchef inom Forskning och fynddata vid ArtDatabanken leder du en verksamhet med ca 15 

medarbetare inom biodiversitets- och naturvårdsområdet med fokus på datainfrastruktur (bl.a. 

Artportalen) och forskning. I rollen ansvarar du för att leda, planera, utveckla och följa upp programmets 

verksamhet. Samverkan är en central del då du upprätthåller och knyter nya kontakter som kan främja 

verksamhetens utveckling samt leder arbetet med att säkerställa kontinuerlig finansiering av 

verksamheten. Programchefen är en del av ledningsgruppen och rapporterar till Chef för 

ArtDatabanken. Du kommer att ha en strategisk roll i att utveckla ArtDatabankens verksamhet som 

kunskapscentrum för naturvårdssverige. Då vi arbetar både nationellt och internationellt, kommer resor 

att ingå. 

Kvalifikationer 

Vi söker dig som har en doktorsexamen, gärna med docent- eller professorskompetens, med inriktning 

mot naturvårdsbiologi/ekologi eller motsvarande. Du har erfarenhet av samarbete nationellt och 

internationellt och ett brett kontaktnät inom forskar- och naturvårdssamhället. Du har minst ett års 

erfarenhet i ledande befattning med personalansvar eller motsvarande. God kunskap om svenska arter, 

naturförhållanden, naturvård och miljöövervakning är viktig. Vidare har du kunskap om 

biodiversitetsinformatik, IT-infrastrukturer och erfarenhet av att skriva större forskningsansökningar. 

Som person är du kreativ, handlingskraftig och van att leverera resultat med hög kvalitet. Du har ett 

målinriktat och strukturerat arbetssätt samtidigt som du har en strategisk förmåga. Vi ser gärna att du är 

utvecklingsorienterad och kan skapa och upprätthålla nätverk och hållbara relationer. Du kan uttrycka 

dig obehindrat på engelska i både tal och skrift.  
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Det är meriterande om du har ett brett nätverk inom myndighetssverige och ideella organisationer. Det 

är även meriterande om du har erfarenhet av forskning med analys och bearbetning av stora 

datamängder samt erfarenhet av att använda webbapplikationer och webbtjänster i naturvårds- och 

forskningssyfte. Det är också meriterande om du kan uttrycka dig obehindrat på svenska i både tal och 

skrift. 

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.  

Placeringsort: Uppsala, tjänsteresor förekommer.  

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning tillämpas. 

Omfattning: 100 % 

Tillträde: enligt överenskommelse  

 

Information och intresseanmälan 

I denna rekrytering samarbetar ArtDatabanken SLU med Experis AB.  

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: 

Experis rekryteringskonsult Fredrik Pettersson på telefon 018-18 59 79 

eller fredrik.pettersson@se.experis.com.  

Lena Sundin Rådström, Chef för ArtDatabanken, på telefon 018-67 27 30 eller 

lena.sundin.radstrom@slu.se 

Din intresseanmälan skickar du tillsammans med CV och personligt brev till www.experis.se (Ange Jobb 

ID: 38103). Sista dagen för intresseanmälan är den 11 mars 2018. 

Fackliga kontaktpersoner 

Wenche Eide 

Telefon: 018-672495 

E-post: wenche.eide@slu.se 

Artur Larsson 

Telefon: 018-672218 

E-post: artur.larsson@slu.se 

 

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.  
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Sveriges lantbruksuniversitet utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan 

förvalta och utnyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i 

nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, 

men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och 

landskapsarkitekt. SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en 

omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina 

campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala. www.slu.se 


