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Dnr SU 619-0523-12 

 

 

 

Utlysning av anställning  som postdoktor i the Linnaues Center on Social Policy and 

Family Dynamics in Europe (SPaDE). 

 

Handläggning: Gunnar Andersson, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet.  

Ref. Nr. SU 619-0523-12.  

Deadline för ansökan: 2012-04-15. 

 

The Linnaeus Center on Social Policy and Family Dynamics in Europe (SPaDE) utlyser en 

postdoktor-tjänst för en forskare som befinner sig i början av sin akademiska karriär. Tjänsten 

avser en tvåårsperiod med start hösten 2012 / senast den 1 januari  2013. Forskaren förväntas 

bidra med en plan för sin egen forskning.  

 

SPaDE är ett forskningsprogram finansierat av Vetenskapsrådet under 2008-2018. Det 

administreras av Stockholms universitets demografiska avdelning (SUDA), Sociologiska 

institutionen och leds av professor Elizabeth Thomson. Centret sammanför expertis i policy-

studier och demografi från SUDA, SOFI och kulturgeografiska institutionen på Stockholms 

universitet. För ytterligare information om centret v.v. konsultera www.su.se/spade. Centret 

har en uttalat tvärvetenskaplig inriktning och välkomnar sökande med en bakgrund i 

demografi, kulturgeografi, nationalekonomi, sociologi, statsvetenskap eller annan relaterad 

samhällsvetenskap. 

 

Kvalifikationer: Sökanden måste ha doktorerat innan anställning kan påbörjas men ej tidigare 

än april 2009, behärska engelska väl i tal och skrift och förväntas bedriva forskning på hög 

internationell nivå. Anställningskriterierna baserar sig på hur väl forskningsplanen 

understödjer centrets övergripande forskningsmål och bidrar till samarbete inom dess 

pågående projekt. Sökanden uppmuntras konsultera centrets medlemmar om deras 

forskningsaktiviter. 

 

Tjänsten gäller för två år. Lön sätts efter vad som är brukligt för nydisputerade forskare men 

anpassas efter sökandens meriter. 

 

Ansökan måste innehålla: 

 forskningsplan (tre sidor) 

 kopior av examensbevis 

 CV, inklusive publikationslista  

 två rekommendationsbrev 

 två manuskript med tidigare forskningsresultat 

 

http://www.su.se/spade


Ansökan med ref. SU 619-0523-12 adresseras till: 

Registrator / PÄ 

Stockholms universitet 

106 91 Stockholm  

 

Ansökan kan skickas via e-post märkt med ref.nr SU 619-0523-12 i ämnesraden, med Word eller 

PDF attachments till registrator@su.se och cc till gunnar.andersson@sociology.su.se. 

Rekommendationsbrev skickas separat av den som författat brevet. Sista ansökningsdag är 15 

april 2012. Beslut meddelas under maj. 

 

Fackliga företrädare: Bo Ekengren (SACO), Lisbeth Häggberg (ST), båda med tfn 08-16 

2000, och Gunnar Stenberg (SEKO), tfn 070 316 4341. 
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