
 

Søknad på stilling som rådgiver/seniorrådgiver – Maritim virksomhet 

 

Viser til utlysning på forskningsrådet.no og hyggelig samtale med Eirik Normann og søker 

stillingen som rådgiver/seniorrådgiver – Maritim virksomhet.  

 

Grunnen til at jeg søker denne stillingen er at jeg er meget motivert for å jobbe i 

skjæringsfeltet mellom forskning, innovasjon og maritim sektor. Jeg er utdannet marinbiolog, 

og tema for masteroppgaven var forholdet mellom miljøkrav og mulighetene for kommersiell 

blåskjelloppdrett. Som prosjektsekretær for Videnskaps-Akademiet har jeg erfaring med 

koordinering, formidling og mediehåndtering.   

 

Det å koble forskning og næringsvirksomhet sammen er noe jeg er opptatt av. I arbeidet med 

masteroppgaven fikk jeg bred innsikt i hvordan forskning kan anvendes for å fremme nye 

næringer. Fra oppgaven vil jeg spesielt trekke frem viktigheten av å koble miljøhensyn og 

kommersielle interesser på et tidlig stadium. Som prosjektassistent har jeg erfart at jeg både 

trives med og håndterer godt det å være i kontakt med ulike aktører innen næringsliv og 

forskning. Gjennom faglig innsikt og gode evner til å bygge nettverk ønsker jeg å bidra til å 

stimulere utviklingen av innovasjonskapasiteten i maritim sektor. 

  

I min stilling som vitenskapelig assistent ved Institutt for Biologi var jeg tett koblet til 

TROPE-prosjektet. I denne stillingen analyserte jeg blant annet hvordan maritimt liv har blitt 

påvirket av langvarig industriell forurensing i Iddefjorden. Jeg fikk også god innsikt i de 

administrative så vel som de faglige utfordringene i et stort forskningsprosjekt, og vil trekke 

på erfaringer fra dette i oppfølgingen av forskningsprosjekter hos dere.  

   

En viktig årsak til at jeg søker denne stillingen er at jeg vil få anledning til å bruke 

utdanningen min i et faglig svært kompetent miljø. Av deres hjemmesider ser jeg at et sentralt 

område er satsning på klyngeprogram innefor maritim sektor. Det å koble flere aktører 

sammen innenfor en sektor er jeg overbevist om at er riktig vei å gå, og jeg er svært motivert 

for å være med på denne prosessen.  

 

Jeg har mulighet til å begynne i stillingen på kort varsel. 

  

Med vennlig hilsen 

 

Nina Nilsen 


