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Universitetslektor i medicinsk mikrobiologi med
inriktning mot smittskydd och vårdhygien
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 47 500 studenter och 6 400 medarbetare gör
universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter
från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.
Institutionen för biomedicin studerar cellernas och kroppens biologi i hälsa och sjukdom. Mer information om institutionens
verksamhet finns på vår hemsida: https://biomedicine.gu.se/
Avdelningen för infektionssjukdomar omfattar infektion och klinisk mikrobiologi och har ett omfattande utbildnings- och
forskningsuppdrag. Forskningen spänner från ren grundforskning till klinisk forskning och rör bland annat patogena
mikroorganismer och normalflora, inflammation, infektioner och antibiotikaresistens. Avdelningen har uttbildningsuppdrag
rörande infektion och klinisk mikrobiologi på läkar-, apotekar-, receptarie-, sjuksköterske-, röntgensjuksköterske- och
biomedicinska analytiker-programmen. Avdelningen är nära knuten till Sahlgrenska universitetssjukhuset och forskning och
undervisning sker i en translationell miljö.

Ämne
Medicinsk mikrobiologi med inriktning mot smittskydd och vårdhygien.

Ämnesbeskrivning
Ämnet för anställningen innefattar läran om hur mikroorganismer sprids mellan människor inom vården och i samhället, hur
resistens mot antimikrobiell terapi selekteras och sprids och hur vårdrelaterade och samhällsförvärvade infektioner kan
förebyggas.

Arbetsuppgifter
Innehavaren av anställningen kommer att ha en ledande roll i den nordiska utbildningen i Vårdhygien och Smittskydd,
inkluderande undervisning, kursutveckling samt examination. Undervisningen bedrivs på ett skandinaviskt språk
(svenska/norska/danska), samt på engelska.
Innehavaren av anställningen förväntas också bedriva aktiv forskning på internationellt konkurrenskraftig nivå inom området
för anställningen.
Anställningen innefattar även handledning inom grundutbildning och forskarutbildning, samverkan med det omgivande
samhället, samt administrativa uppdrag.

Behörighet
Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen
anställningsordning.
Behörighet för anställningen är avlagd doktorsexamen i relevant ämne och visad pedagogisk skicklighet.
Legitimation inom en relevant vårdprofession, exempelvis sjuksköterska, läkare, tandläkare, biomedicinsk analytiker är ett
krav.

Bedömningsgrund
Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3-4 § högskoleförordningen samt Göteborgs
universitets egen anställningsordning.
Första bedömningsgrunden skall vara vetenskaplig och pedagogisk skicklighet som skall viktas lika. Som vetenskaplig
skicklighet räknas genomförd forskningshandledning, publikation i internationellt välrenommerade tidskrifter samt
forskningsfinansiering erhållen i konkurrens. Vid den pedagogiska bedömningen läggs särskild vikt vid kursutveckling och
pedagogiskt ledarskap. Sökande skall kunna undervisa på ett skandinaviskt språk (svenska/norska/danska) och på
engelska.
Vid tillsättningen kommer även erfarenhet av administration, tredje uppgiften och förmåga till samarbete att beaktas.

Sökande som saknar formell högskolepedagogisk utbildning vid Göteborgs universitet förväntas genomgå sådan eller få
motsvarande högskolepedagogisk utbildning vid annat lärosäte validerad inom ett år från det att anställningen påbörjats.

Anställning
Anställningen är en tillsvidareanställning med omfattning 100%, med placering vid Institutionen för biomedicin. Tillträde
enligt överenskommelse.

Övrig information om anställningen
Anställningen kan på sikt komma att omregleras till en förenad anställning inom relevant vårdprofession, exempelvis
sjuksköterska, läkare, tandläkare och biomedicinsk analytiker. Behörigheten för en förenad anställning blir då även svensk
legitimation inom respektive vårdprofession.

Kontaktuppgifter för anställningen
Professor Agnes Wold, avdelningschef
031-342 4617, agnes.wold@microbio.gu.se

Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackligakontaktpersoner

Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan ska
utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar:
https://medarbetarportalen.gu.se/sahlgrenskaakademin/anstallning-personal/lararrekrytering/Ansokan/generell/
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast
sista ansökningsdag.
Notera särskilt att följande dokument ska bifogas ansökan:
- Doktorsexamensbevis (på svenska eller engelska)
- Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
- Övriga intyg/bevis/betyg som styrker sökandes kvalifikationer
- Kopia av legitimation inom relevant vårdprofession
Eventuella vetenskapliga publikationer, skrifter och liknande som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i tre exemplar
med referensnummer PAR 2018/1532 till:
Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avd
Box 400
405 30 Göteborg

Ansökan ska vara inkommen senast: 2019-06-17
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför
verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om
du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall
kommer de att gallras ut.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i
samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och
rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

