Utvecklingsledare – mat/livsmedel
Den 20 juni 2017 beslutade riksdagen att anta livsmedelsstrategin "En
livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet". SLU
är en central aktör i kunskapskedjan för livsmedel, från genetiska resurser
och odlingssystem till matkvalitet och konsumentaspekter, och det finns
tydliga förväntningar på att SLU på olika sätt ska bidra till att flera av målen i
strategin uppnås. Den ledigförklarade anställningen skall vara en del i denna
för Sverige och SLU viktiga utveckling.
Arbetsuppgifter:
Som utvecklingsledare för området mat/livsmedel kommer du att utveckla
LTV-fakultetens insatser inom livsmedelsområdet, särskilt forskning och
samverkan med det omgivande samhället. Du ges också möjlighet att bedriva
egen forskning knuten till verksamheten vid någon av fakultetens institutioner.
I utvecklingsledarrollen är du ett stöd till fakultetsledningen och verkar i
SLU-gemensamma och nationella och regionala sammanhang. Inom SLU
finns en rad samarbeten inom livsmedelsområdet, exempelvis inom den
nyligen formerade plattformen SLU Future Food. Förutom att arbeta
tillsammans med fakultetens medarbetare kommer du att samarbeta med
medarbetare på övriga fakulteter på SLU samt externa aktörer och
intressenter inom hela värdekedjan.
Kvalifikationer:
Vi söker dig som har en forskarutbildning och är vetenskapligt skicklig inom
något livsmedelsrelaterat ämne, exempelvis livsmedels-, trädgårds- eller
lantbruksvetenskap, eller annat samhällsvetenskapligt område.Du är drivande,
gillar nya utmaningar och är bra på att se frågor i ett helhetsperspektiv. Du
har erfarenhet av projekt/processledning. Vi ser gärna att du har erfarenhet
av samverkan med akademi, näringsliv, myndigheter och
intresseorganisationer. Ditt breda nätverk bedöms som en viktig resurs i arbetet.
Du är skicklig i att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Arbetsuppgifterna medför många interna och externa kontakter och dina
personliga egenskaper vad gäller samarbete och kommunikation är viktiga för
arbetet.
Placering: Alnarp
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till
förlängning, placering vid lämplig institution på SLU Campus Alnarp,
LTV-fakulteten.
Omfattning: 100%
Tillträde: enligt ö.k.
Ansökan: Välkommen med din ansökan märkt med Ref nr: SLU ua
2777/2017.

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
Fakulteten för landskapsarkitektur,
trädgårds- och
växtproduktionsvetenskap (LTV)
ansvarar för forskning, utbildning,
miljöanalys och samverkan inom
områdena landskap och trädgård.
Fakulteten har också verksamhet
inom områdena jordbruk, livsmedel,
produktion, hälsa, livskvalitet, miljö
och vatten.
På Campus Alnarp, mellan Lund
och Malmö, finns merparten av
fakultetens medarbetare, studenter
och forskarstuderande.
LTV-fakulteten har sex institutioner
och ett flertal centrumbildningar och
andra enheter.
Mer information:

Ansökan ska ha inkommit till Registrator, SLU, Box 7070,750 07 Uppsala
eller registrator@slu.se senast den 30 september 2017.
SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.
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