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21 maj 2018
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) är ett statligt
forskningsinstitut med ca 40 anställda. IFAU utvärderar arbetsmarknadspolitik, utbildningspolitik och socialförsäkringspolitik samt genomför studier av arbetsmarknadens funktionssätt.
Institutet ligger i nära anslutning till Uppsala universitet och är en mycket stark forskarmiljö
med fokus på empirisk forskning. IFAU strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från
diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

IFAU söker erfaren utredare
Vi söker en erfaren utredare med inriktning mot tillämpade studier av politik
och förvaltning inom IFAU:s verksamhetsområden. Vi erbjuder ett flexibelt
arbetssätt i en kreativ och trevlig miljö.
Arbetsuppgifter

IFAU bedriver policyrelevant forskning inom arbetsmarknads-, utbildningsoch socialförsäkringsområdet. Ambitionen är att leverera bästa möjliga
kunskapsunderlag för beslutsfattande och debatt. Arbetet innebär ansvar för att
i dialog och samarbete med andra initiera och genomföra empiriska studier, allt
från idé till analys och rapportförfattande. I arbetsuppgifterna ingår också att
bidra till att lösa gemensamma åtaganden inom verksamheten.
Kvalifikationer

Vi söker dig med samhällsvetenskaplig högskoleutbildning som har åtminstone
några års erfarenhet av kvalificerade studier och analyser. Förtrogenhet med
samhällsvetenskaplig forskning och utvärdering är viktig, erfarenheter från
forskarutbildning är en merit. Du ska kunna driva projekt och genomföra t.ex.
enkäter och intervjuundersökningar självständigt, men också ha lätt att
samarbeta med andra. Vidare förutsätter arbetet en god förmåga att
kommunicera i tal och skrift på svenska. Stor vikt kommer att läggas vid
personlig lämplighet. Lön fastställs efter kompetens.
Varaktighet och omfattning

Befattningen är tills vidare med inledande provanställning om sex
månader. Omfattningen är 100 %. Tillträde efter överenskommelse.
Frågor

Om du har frågor är du välkommen att kontakta generaldirektör Olof Åslund,
tel. 018-471 70 89. Facklig företrädare för Saco är Martin Lundin, tel. 018-471
60 59.
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Mer information om vår verksamhet hittar du på www.ifau.se.

Postadress
Box 513
751 20 Uppsala

Besöksadress
Kyrkogårdsgatan 6
753 12 Uppsala

Tel. 018-471 70 70
Fax 018-471 70 71
Internet www.ifau.se
E-post ifau@ifau.uu.se

Org.nr 202100-4946
Bankgiro 785-3880
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Ansökan

Välkommen med din ansökan (inkl. meritförteckning, examensbevis,
löneanspråk samt namn på två referenspersoner) senast den 16 september 2018.
Märk ansökan med dnr 105/2018 och skicka den via e-post: ifau@ifau.uu.se.
Vi undanber oss erbjudanden med rekryterings- och annonseringshjälp.

