Sommaradministratör till Nämnden för prövning av oredlighet i forskning
Är du en ordningsam person som vill prova på att arbeta med administration vid en liten
statlig myndighet? Nämnden för prövning av oredlighet i forskning söker nu en administratör
under två veckor i sommar.
Om Npof
Nämnden för prövning av oredlighet i forskning är en statlig myndighet med uppdraget att
utreda och pröva frågor om oredlighet i forskning i Sverige. Nämnden ska med sitt uppdrag
bidra till att god forskningssed upprätthålls, och därmed medverka till ett högt förtroende
för svensk forskning och för Sverige som en ledande forskningsnation.
Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter innebär att ta emot och hantera all post, epost och telefonsamtal som
kommer in till myndigheten, diarieföra handlingar och utföra andra administrativa uppgifter
samt ha kontakter med vissa leverantörer. I uppgifterna ingår även att hantera utlämnanden
av allmän handling enligt vissa instruktioner.
Kvalifikationskrav och erfarenheter
För att vara aktuell för anställningen ska du uppfylla följande krav:
•
•
•

Examen från gymnasiet.
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Goda kunskaper i engelska.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Arbetet kräver gott omdöme och att du är
strukturerad, noggrann, ansvarsfull och lösningsorienterad. Du kommer ha tillgång till en
kontaktperson under perioden, men förväntas ha förmåga att arbeta självständigt.
Anställning
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning under vecka 28-29. Etikprövningsmyndigheten är
värdmyndighet till nämnden och arbetsgivare för kansliets personal. Kansliet leds av en
kanslichef med personal- och budgetansvar. Du kommer att ha din arbetsplats på nämndens
kontor i Segerstedthuset i Uppsala.
Information om ansökan
Du skickar personligt brev och CV via e-post till registrator@etikprovning.se senast 17 maj
2022. I e-postens ämnesrad anger du ditt namn (för- och efternamn) samt dnr 2022-0255803.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta personalansvarig chef Karin Nylén

(kanslichef vid Npof), karin.nylen@oredlighetsprovning.se, 010-457 33 22, eller Sofi Pahlin
(HR-generalist vid EPM), sofi.pahling@etikprovning.se, 010-475 08 07. Kontaktuppgifter till
fackliga representanter är Saco-S Mathilda Wåhlander 010-4750812,
mathilda.wahlander@etikprovning.se och OFR/S Charlotte Holdar 010-475 08 15,
charlotte.holdar@etikprovning.se.
Etikprövningsmyndigheten värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald
tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund,
funktionalitet och livserfarenhet.

