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HÖGSKOLAN	  I	  HALMSTAD	  söker	  
	  
UNIVERSITETSLEKTOR	  I	  ARBETSVETENSKAP	  med	  inriktning	  arbete	  &	  välfärd,	  
ref	  nr	  HOS	  8/14	  
	  
- anställningen är en tillsvidareanställning på heltid och med placering vid Sektionen för hälsa och 
samhälle. 
 
Högskolan i Halmstad befinner sig i en spännande utveckling då lärosätet erhållit rätten att bedriva 
forskarutbildning inom de tvärvetenskapliga områdena Hälsa och livsstil och Innovationsvetenskap. 
Hösten 2013 startades ett nytt grundutbildningsprogram med fokus på organisering och ledning av 
arbete och välfärd. Det nya programmet förenar ämnena arbetsvetenskap och socialt arbete.  
 
Arbetsvetenskapen vid Högskolan i Halmstad har växt fram ur en handlingsinriktad och 
genusmedveten forskning i nära samverkan med organisationer i det omgivande samhället och med ett 
fokus på utvecklingsprocesser i arbetslivet. Förutom den klassiska inriktningen på arbetets former, 
organisering och processer, så påverkar högskolans innovationsdrivande profil idag arbetsvetenskapen 
till att även studera arbetsplatsen som en innovativ miljö och personalen som en utvecklingsresurs. 
Sociala innovationer är ett nytt och viktigt utvecklingsområde med flera kopplingar till 
arbetsvetenskap och till ett kritiskt samhällsperspektiv på vad ett hållbart arbetsliv innebär avseende 
arbetsmiljö och hälsofrågor. 
	  
Arbetsuppgifter	  
De huvudsakliga arbetsuppgifterna avser undervisning, forskning, uppsatshandledning och 
administration. Undervisning sker på grund- och avancerad nivå inom program och fristående kurser 
och bedrivs på svenska och engelska. Undervisning bedrivs i arbetsvetenskap men undervisning inom 
andra ämnen kan också förekomma. Forskning och administrativa uppgifter ingår i anställningen. 
Som forskare förväntas du bidra med en egen forskningsprofil och med forskningsprojekt utav hög 
vetenskaplig kvalitet. Du förväntas även samarbeta med andra forskare inom Högskolan i Halmstad, 
med nationella och internationella partners och bidra aktivt till utvecklingen av ämnet arbetsvetenskap 
inom området Hälsa och livsstil. 
 
Behörighet	  
Behörig att anställas som lektor är dels den som har visat pedagogisk skicklighet dels har avlagt 
doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som 
är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i 
anställningen. (Högskoleförordningen 4 kap 4 §) Utöver den allmänna behörigheten ovan är det 
mycket meriterande om sökande har genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt har 
förvärvat motsvarande kunskaper. I de fall någon inte uppfyller dessa krav ska kompetensen förvärvas 
inom två år från anställningens början. Kvalificerad utbildning inom området Arbetsvetenskap/arbete 
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& välfärd samt relevant erfarenhet från undervisning och forskning inom detta område är särskilt 
meriterande. 
 
Övriga	  kvalifikationer	  
Du som söker har en doktorsexamen, helst inom arbetsvetenskap, men även examen från annat 
ämnesområde med anknytning till arbetsvetenskap är möjligt. Erfarenhet inom organisering och 
ledning av personal- och socialt arbete är meriterande. Du behöver ha vana av och vara framgångsrik i 
att bedriva undervisning, forskning och att samverka. Kunskap om arbetsorganisation, arbetsmiljö, 
HR-frågor, genus, hälsoarbete, utvärdering, utvecklings- och innovationsprocesser är meriterande. Du 
som söker bör vara självgående, ha samarbetsförmåga, vara strukturerad, drivande, utåtriktad och 
kunna inspirera andra	  
	  
Bedömningsgrunder	  
"Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav 
för behörighet av anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor 
omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket" (= den 
vetenskapliga kompetensen)."Varje högskola bestämmer i övrigt själv vilka bedömningsgrunder som 
ska tillämpas vid anställning av lektor" (Högskoleförordningen 4 kap 4 §). Högskolan i Halmstad har 
beslutat om följande bedömningsgrunder (utöver vetenskaplig och pedagogisk skicklighet) vid 
anställning av lektor:  

- Ledarskapsförmåga och administrativ skicklighet samt förmåga att samverka med det 
omgivande samhället.  

 
Lön	  
Individuell lönesättning tillämpas. Ange löneanspråk i ansökan. 
 
Närmare upplysningar lämnas av sektionschef Anders Nelson, verksamhetschef Jonas Carlsson 
eller universitetslektor Mats Holmquist. Fackliga representanter: universitetslektor Kristina 
Hildebrand (Saco-S) samt utbildningssekreterare Jenny Engström (OFR/S). Samtliga nås på tel. 035 - 
16 71 00 (vx).  
 
Ansökan 
Ansökan märkt med ref nr HOS 8/14 ska vara Högskolan i Halmstad tillhanda senast 5 maj 2014 
antingen via e-post till rekrytering1414@hh.se eller med vanlig post till Högskolan i Halmstad, 
Registrator, Kristian IV:s väg 3, 302 50  HALMSTAD.  
 
Ansökan ska bestå av ett elektroniskt (en pdf-fil) eller tre färdiga paket, vart och ett innehållande: 
1. En avsiktsförklaring om vilka mål och visioner den sökande avser att söka uppfylla genom 
anställningen. 
2. En styrkt merit- och tjänsteförteckning (CV), med angivande av referenser, klart dokumenterad och 
styrkt med intyg/betyg. 
3. En fullständig publikationslista. 
4. En redogörelse för det som sökanden åberopar för bedömning av de olika bedömningsgrunderna: 

a) vetenskaplig skicklighet ska vara dokumenterad och omfatta den vetenskapliga bakgrunden, 
den vetenskapliga produktionen, nationella och internationella forskarkontakter. Exempel på 
dokumentation är avhandling, artiklar, recensioner, publikationer (även under produktion), 
nationella och internationella priser och utmärkelser, intyg och omdömen om vetenskaplig 
skicklighet. 
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b) pedagogisk skicklighet ska vara dokumenterad och omfatta den pedagogiska bakgrunden, den 
sökandes pedagogiska grundsyn, hur den sökande arbetar med sin egen och studenternas 
lärutveckling och bidrar till pedagogisk utveckling m m. Exempel på dokumentation är betyg 
från högskolepedagogisk och annan pedagogisk utbildning, utvärderingar, självvärdering, 
pedagogiska priser, kurs- och konferensprogram, undervisningsmaterial, intyg och omdömen 
om pedagogisk skicklighet m.m.     

c) ledarskap och administrativ skicklighet ska vara väl dokumenterat genom intyg och/eller 
betyg. Dessa kan även kompletteras med angivande av referenser.  

d) samverkan med det omgivande samhället ska vara väl dokumenterad genom intyg och/eller 
betyg. Dessa kan även kompletteras med angivande av referenser.  

5. Maximalt åtta (8) åberopade publikationer. 
6. Löneanspråk (individuell lönesättning tillämpas på högskolan i Halmstad).  
Alla kopior ska vara vidimerade. 
 
Eventuella kompletteringar ska vara Högskolan i Halmstad tillhanda senast två veckor efter 
ansökningstidens utgång. 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

	  
	  

	  


