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Föreståndare till Företagsforskarskolan 
 
Umeå universitets Företagsforskarskola för samverkan och innovation söker en ny föreståndare 
från och med 1 januari, 2020. Uppdraget är på 25 % av heltid och löper under perioden 1 januari 
2020 till 31 december 2023. 
 
 
Kort om Företagsforskarskolan 
 
Umeå universitets företagsforskarskola för samverkan och innovation är en tvärvetenskaplig 
utbildning på forskarutbildningsnivå som är uppbyggd i samarbete mellan universitetet, 
näringslivet och offentlig sektor. Utbildningen är baserad på problemställningar hos den externa 
parten, vilken bidrar med hälften av doktorandens lönekostnad och tre månader av utbildningen 
är förlagd till företaget/den externa parten. Företagsforskarskolan startade 2008 och är numera en 
permanentad verksamhet med intag av nya doktorander vart annat år. 
 
Med Företagsforskarskolan vill Umeå universitet underlätta för våra kreativa forskare att med 
bibehållen forskningskvalitet kunna bidra till samhälls- och företagsnytta och samtidigt få 
värdefulla influenser från det omgivande samhället. Utbytet stimulerar doktoranderna att efter 
examen vara verksamma i näringslivet eller inom akademin. Ett annat av Företagsforskarskolans 
mål är att utveckla doktorandernas utåtriktade färdigheter och förmåga att leda och utveckla en 
verksamhet. Förutom kurser inom de speciella forskningsområdena har forskarskolan därför ett 
gemensamt kurspaket omfattande 15 högskolepoäng inom projektledning, presentationsteknik och 
entreprenörskap.  
 
Företagsforskarskolan har genom åren fått stort internationellt genomslag och har bland annat 
etablerat ett europeiskt nätverk, European Industrial Doctoral School, EIDS. Nätverket främjar 
samarbete, student- och projektutbyten och gemensamma utbildningsinsatser i syfte att stärka 
mobilitet, internationalisering och nätverk för doktoranderna. 
 
 
Arbetsbeskrivning 
 
Din huvuduppgift som föreståndare är att leda och utveckla Företagsforskarskolans verksamhet 
och du arbetar på uppdrag av Företagsforskarskolans styrgrupp. Föreståndaren ansvarar för den 
löpande verksamheten såsom kursverksamhet, workshops, ekonomi samt har kontakter med 
handledare, doktorander och deltagande externa parter. Du följer regelbundet upp doktorandernas 
studieresultat och studieplaner. 
 
Vartannat år bereder du ansökningstillfällen och därtill hörande projektutvärdering, stämmer av 
annonsering av doktorandanställningar och upprättande av avtal.  
Som föreståndare ansvarar du för den interna och externa kommunikationen av 
Företagsforskarskolans aktiviteter och du arbetar aktivt med att underhålla det existerande 
europeiska nätverket EIDS.  
 
Föreståndaren arbetar tillsammans med en samordnare, en kommunikatör och en 
ekonomiadministratör. 
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Kvalifikationer 
 
För uppdraget krävs att du har en tillsvidare anställning som lektor eller professor vid Umeå 
universitet. Du ska själv ha handlett doktorander samt i konkurrens sökt och erhållit externa 
anslag, gärna från VR, Formas, Cancerfonden, Wallenberg, SSF, FORTE, RJ eller Vinnova. 
Dessutom krävs att du har dokumenterad erfarenhet av samarbete med extern part. Då du som 
föreståndare etablerar och upprätthåller många kontakter och är Företagsforskarskolans ansikte 
utåt är det viktigt att du har förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på såväl svenska och 
engelska. Du ska vara intresserad av samt inneha sociala färdigheter då uppdraget innebär många 
kontakter och möten med olika människor. 
 
Som person är du strukturerad, noggrann, ansvarstagande, serviceinriktad och har god förmåga att 
skapa och bevara yrkesmässiga relationer. Det är meriterande om du har erfarenhet av olika 
ledningsuppdrag liksom att du har ett brett kontaktnät inom och utanför Umeå universitet.  
 
 
Ytterligare information 
 
Vicerektor Dieter Müller, telefon 090-786 63 66, dieter.muller@umu.se 
Föreståndare Anna Linusson, telefon 090-786 68 90, anna.linusson@umu.se 
 
 
Ansökningar 
 
Ansökningar skickas till Åsa Boily, kanslichef, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, 
asa.boily@umu.se senast den 25 oktober 2019. Ansökningarna ska innehålla ett personligt brev 
samt ett kort CV (max 3 sidor). 
 
 
 
 
 


