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BESTÄLLNING AV REKRYTERING på BKV
Dnr____________________

Till HR funktionen, BKVs kansli

I enlighet med Anställningsförordningen §6 skall alla lediga anställningar utlysas. Utlysningen för
postdoktor och doktorand är 3 veckor och för T/A personal som regel 3 veckor.

Uppgifter
Befattning

Enhet/avdelning

Anställningsform:
Tillsvidareanställnig
Vikariat för:
Visstidsanställning
Ämne

Önskat tillträdesdatum:
Från och med:
Från och med:
Ansvarig forskningsledare

Löneidé

kst

Omfattning (%)

till och med:
till och med:

aktivitet

Vi har beaktat eventuella aktuella omplaceringsärenden och personer med LAS-företräde

Kravprofil
Formell kompetens, kunskap och erfarenhet
A. Markera vilken utbildningsnivå som anställningen kräver samt kommentera inriktning
Utbildningsnivå

Kommentar

Gymnasial examen
Annan eftergymnasial examen
Akademisk examen 3-6 år
Doktorsexamen
Annan:

Kommentar/tillägg rörande utbildning, är något meriterande?
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B. Vad kräver anställningen för språkkunskaper? Exempel: Goda/Mycket goda
Språk:

Tal

Skrift

Svensk a
Engelska
Annat:

C. Vilka erfarenheter och kunskaper kräver anställningen och vad är meriterande - lista upp nedan
(arbetslivserfarenhet, branscherfarenhet, erfarenhet från anställningens kontext - universitet/ högskola)

Krav:

Meriterande:

C. Vilka tekniker och metoder kräver anställningen och vilka är meriterande
Metoder/Tekniker

Krav
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Kompetenser/förmågor/färdigheter/personlighet

Vilka av nedanstående definitioner krävs för denna anställning? Kryssa för 3-5 stycken som ramar in
det viktigaste i denna anställning.
Personliga förmågor
PERSONLIG MOGNAD Är trygg, stabil och har självinsikt. Ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på
det personliga och professionella. Förhåller sig på ett sätt som är anpassat till situationen.
INTEGRITET Har väl grundade och tydliga värderingar och förmåga att tänka begreppsmässigt på frågor
ur ett etiskt perspektiv. Styrs av etik och värderingar i avgörande situationer i arbetet.
INITIATIVTAGANDE Tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat.
SJÄLVGÅENDE Tar ansvar för sin uppgift. Strukturer själv sitt angreppssätt och driver sina processer
vidare.
FLEXIBEL Har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra sitt synsätt och
förhållningssätt. Ser möjligheterna i förändringar.
STABIL Är lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer eller pressade situationer. Behåller ett
realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker.
PRESTATIONSORIENTERAD Sätter upp höga mål för sig själv och arbetar hårt för att uppnå dem. Är
jobbfokuserad och söker aktivt utmaningar. Arbetet resulterar i personlig tillfredställelse.
ENERGISK Har förmåga att arbeta hårt och lägga ner tid, energi och engagemang på sitt arbete.
UTHÅLLIG Förblir motiverad och effektiv trots bakslag och besvikelser. Arbetar på tills projekt är
avslutade eller resultat uppnådda.
Sociala färdigheter
SAMARBETSFÖRMÅGA Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och
smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
RELATIONSSKAPANDE Är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Skapar kontakter
och underhåller relationer.
EMPATISK FÖRMÅGA Har förmåga att sätta sig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta
över personens känslor.
MUNTLIG KOMMUNIKATION Talar klart, välformulerat och engagerat i enskilda möten och små och
stora grupper. Lyssnar och är mottaglig för motparten och anpassar sig till situationen.
LOJAL Uttrycker en positiv attityd till sitt arbete, verksamheten och/eller organisationen. Handlar i
enlighet med fattade beslut, verksamhetsplanen, mål, policys och riktlinjer. Tar upp kritik endast i de
korrekta sammanhangen eller direkt med berörda parter eller överordnad.
SERVICEINRIKTAD Är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i sitt bemötande. Har intresse, vilja och
förmåga att hjälpa andra och anstränger sig för att leverera lösningar.
ÖVERTYGANDE Är duktig på att påverka och övertyga. Får andra ändra åsikt eller beteende.
KULTURELL MEDVETENHET Värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och
grupptillhörighet påverkar en själv och andra. Har förmåga att ta med detta i beräkningen när beslut
fattas och handlingssätt väljs.
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Intellektuella färdigheter
STRUKTURERAD Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller
tidsramar.
KVALITETSMEDVETEN Är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Lägger ner stor
vikt vid att man lever upp till dessa.
KREATIV Kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Har ett nytänkande
som kan omsättas i praktiken och leder till resultat.
SPECIALISTKUNSKAP Förstår de fackmässiga aspekterna av arbetet särskilt bra. Underhåller
kontinuerligt sin specialistkunskap. Är en kunskapsresurs för andra.
PROBLEMLÖSANDE ANALYSFÖRMÅGA Arbetar bra med komplexa frågor. Analyserar och bryter ner
problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem.
NUMERISK ANALYTISK FÖRMÅGA Förstår numeriska underlag. Löser numeriska uppgifter snabbt och
korrekt.
SPRÅKLIG ANALYTISK FÖRMÅGA Förstår komplicerade språkliga underlag, både talade och skrivna.
Producerar egna dokument av hög kvalitet.

Till kungörelsen
Dina framtida arbetsuppgifter

Din framtida arbetsplats

Publicering
Vi annonserar alltid via liu.se och platsbanken. Behöver vi ytterligare någon kanal för att nå målgruppen?
Via t ex branschorganisation?

Vilka utöver forskningsledare och avdelningsschef ska ha behörighet i ReachMee?
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