
Ledig stilling i Forskningsrådet, avdeling for Innovasjonsprogrammer 

Rådgiver/seniorrådgiver – Maritim virksomhet 
 

Innovasjonsdivisjonen er organisert med en portefølje av programmer og virkemidler som skal møte 

næringslivets behov. Hovedmålet med virkemidlene er å stimulere til utvikling av 

innovasjonskapasiteten i norsk næringsliv og offentlig sektor, og å bidra til å omsette 

forskningsresultater til kommersiell forretningsvirksomhet. 

Det er ledig en fast stilling i Innovasjonsdivisjonen som rådgiver/seniorrådgiver med arbeidsfelt 

Maritim virksomhet. Stillingen er knyttet til avdeling for innovasjonsprogrammer, og vil ha sin 

forankring i programmet Maritim virksomhet og offshore operasjoner, MAROFF. Programmet skal 

bidra til å realisere regjeringens satsing på maritim utvikling for fremme av innovasjon og 

verdiskaping i de maritime næringer. (se www.forskningsradet.no/maroff) 

Arbeidsoppgavene vil blant annet være knyttet til utvikling av våre programmer gjennom 

saksbehandling og oppfølging av forskningsprosjekter, kontakt med søkere i næringsliv og 

forskningsmiljøer. Du vil også bli involvert i oppfølging av sjøtransportdelen av EUs 7. rammeprogram 

og i Forskningsrådets oppgaver i det EU-finansierte ERA-nettet MARTEC. 

Vi søker en selvstendig, målrettet og initiativrik person med høyere relevant utdanning og 

yrkeserfaring innenfor Maritim virksomhet. Erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid vil bli vektlagt, 

og FoU-erfaring fra næringslivet vil være et pluss. Du må ha gode analytiske evner og 

samarbeidsevner, og være innstilt på å jobbe i team med andre. Vi ønsker oss en person som har god 

kjennskap til relevante deler av norsk næringsliv og forskningsmiljøer, og oppgavene krever bred 

faglig innsikt. Det kreves god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk. 

Vi er opptatt av å synliggjøre resultater fra programvirksomheten. Vi ønsker oss en person som er 

opptatt av formidling og som kan bidra til at programmet får en økt synlighet gjennom ulike media.  

Lønn etter avtale. Medlemskap i Statens pensjonskasse og Forskningsrådets forsikringsordninger. 

I Forskningsrådet er det et mål å i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen gjennom å 

ha en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt rekruttere flere personer med 

innvandrerbakgrunn.  

Dersom du ønsker nærmere informasjon om stillingen eller programmet kontakter du enten 

programkoordinator Sigurd Falch på tlf. 22 xx xx xx, mob. 92 xx xx xx eller avdelingsdirektør Erik 

Normann på 92 xx xx xx. Mer informasjon om Forskningsrådet finnes på vår web-side 

http://www.forskningsradet.no/ 


