Møreforsking Molde AS er en del av det regionale forskningsinstituttet Møreforsking. Møreforsking
har 55 ansatte som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling. Ved Møreforsking
Molde er vi fire faggrupper: Helse og utdanning, Næringsøkonomi, Logistikk og Transportøkonomi. Vi
holder til i Molde Kunnskapspark, med Høgskolen i Molde som nærmeste nabo. Her er vi lokalisert i et
aktivt, tverrfaglig og innovativt forskningsmiljø med sterke relasjoner både til næringsliv og offentlig
sektor, nasjonalt og regionalt. Høgskolen i Molde er en stor eier i Møreforsking Molde AS.

Ved Møreforsking Molde AS, er det ledig stilling som

Forsker, Transportøkonomi
miljø. Vi ser etter deg som evner å kombinere en
systematisk og analytisk tilnærming med
gjennomføringskraft og fokus på resultater.

Ønsker du å jobbe i et av de tyngste fagmiljøene
innen transportøkonomi i landet? Som forsker i
Møreforsking Molde AS, Transportøkonomi, vil
du initiere og gjennomføre prosjekter innenfor
et felt som er høyaktuelt både i akademisk og
politisk sammenheng. Du vil blant annet levere
premisser for transportplanlegging på regionalt
og nasjonalt nivå innen områder som samfunnsøkonomiske analyser av infrastrukturinvesteringer,
transportmodeller, netto ringvirkninger, offentlig
kjøp av transporttjenester, regelverksendringer,
kollektivtransportanalyser og intermodale transportløsninger. Faggruppen har et godt samarbeid
med FoU-institusjoner i inn- og utland og har
gjennom årene hatt en god publiseringsrate.

Vi tilbyr et solid forskningsmiljø med høy
kompetanse og et god omdømme nasjonalt.
Samarbeid med Høgskolen i Molde gir unike
muligheter for oppgaver knyttet til undervisning og veiledning, dersom du skulle ønske det.
Møreforsking AS er et solid selskap, med gode
rammebetingelser for nasjonal og internasjonal
nettverksbygging og akademisk publisering.

Vi kommer til å legge økt vekt på å utforme
større prosjekter i regi av transportetatene,
Forskningsrådet og EU. En viktig del av jobben
vil være å bidra i utforming av prosjekter
og innsalg av disse, samt å realisere og gjennomføre dem. Dette innebærer å utvikle ideer,
utforme, gjennomføre, analysere og rapportere
fra prosjektene. Vi jobber gjerne i team og du vil
delta i et gjensidig utviklende faglig og sosialt
fellesskap. Du vil også publisere vitenskapelig
og drive annen type formidlingsarbeid.

Ellers tilbyr vi:
• Fleksibel arbeidstid og gode
velferdsordninger
• Sommertid
• Innskuddspensjonsordning (KLP)
• Godt arbeidsmiljø

Vi ønsker oss kandidater med dr. grad innen
relevante fagområder. Hovedfag/mastergrad
og erfaring kan kompensere for dr. grad.
Relevant arbeidserfaring, herunder erfaring som
prosjektleder, er ønskelig, men nyutdannede
med dr. grad vil også bli vurdert. Det vil være en
fordel med nettverk i nasjonale og internasjonale

Vi tilbyr en stilling i et spennende miljø, i en
liten og tett organisasjon med høyt kompetansenivå og konkurransedyktige betingelser. Vi har
moderne lokaler i Molde kunnskapspark, som
bl.a. er samlokalisert med Høgskolen i Molde,
NCE iKuben og Protomore innovasjonslab.

Vi følger vanlige kriterier i instituttsektoren for
kompetansevurdering av forskere, der Forsker III
er laveste og Forsker I er høyeste grad. Vi ønsker
å stimulere til kompetanseoppbygging hos den
enkelte.
Molderegionen har eventyrlige muligheter for
natur- og friluftsliv, et rikholdig kulturtilbud
og gode flyforbindelser. Noe reiseaktivitet
må påregnes.

Dersom du har spørsmål til stillingen, ta gjerne kontakt med daglig leder Lage Lyche, tlf 934 93 402
eller forskningsleder/professor Svein Bråthen, tlf 970 89 852.
CV og søknad sendes til lage.lyche@himolde.no.
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