Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF) er et forskningsinstitutt med Norges
Handelshøyskole (NHH) som hovedeier. Instituttet utfører forskning og forskningsbaserte
utredninger for sentrale beslutningstakere i privat og offentlig sektor. SNF utfører om lag 30
forskerårsverk og har en årlig omsetning på 60-65 millioner kroner.

Forskere/seniorforskere i atferdsøkonomi og arbeidsmarkedsøkonomi
SNF søker to nye medarbeidere med doktorgrad i samfunnsøkonomi eller beslektede fag.
Forskerne vil bli tilknyttet FAIR Insight Team som er den anvendte delen av NHHs senter for
fremragende forskning FAIR – Centre for Experimental Research on Fairness, Inequality, and
Rationality. På denne måten vil medarbeiderne inngå i et svært aktivt forskningsmiljø, som
også inkluderer et nettverk av noen av verdens ledende forskere innenfor atferdsøkonomi og
arbeidsmarkedsøkonomi. FAIR Insight Team ledes av professor Kjetil Bjorvatn.
Prosjektporteføljen til SNF dekker en rekke områder, blant annet arbeid og utdanning,
atferdsøkonomi, skatt og offentlig økonomi, næringsøkonomi og konkurransepolitikk,
naturressurser og energi. Prosjektene utføres for Norges forskningsråd, Horizon 2020 og
norske myndigheter og bedrifter. SNF har NHH som basismiljø, og har kontorer i NHHs lokaler.
Det arbeider for tiden 17 forskere og 3 PhD-stipendiater ved SNF, og det er et høyt antall
assosierte medarbeidere tilknyttet instituttet. De som ansettes vil samarbeide både med
forskere ved SNF, vitenskapelig ansatte ved NHH og andre forskere i både Norge og utlandet.
Den nyansatte vil ha ansvar for intern veiledning, og delta i initiering og gjennomføring av
prosjekter.
Vi legger vekt på samarbeid og konsentrasjon ved at flere arbeider på samme felt, og ved at
prosjektene går over lang tid. Det legges også vekt på å skaffe utfordrende prosjekter som gir
mulighet for faglig oppdatering. Vi har gode lønns-, pensjons- og forsikringsordninger,
bonussystem for internasjonal publisering og mulighet for utenlandsopphold. Lønn etter
kvalifikasjoner.
Ved vurderingen av søkerne vil det bli lagt vekt på evnen til å utføre oppdragsfinansiert
anvendt samfunnsøkonomisk forskning, vitenskapelig kompetanse (publisering) og annen
forskningserfaring, og ferdigheter innenfor skriftlig og muntlig kommunikasjon. Søkeren må
beherske et skandinavisk språk. Det bes om at søkeren legger ved inntil 5 skriftlige arbeider.
Søkere til stilling som seniorforsker må kunne dokumentere erfaring med akkvisisjon og
ledelse av oppdragsfinansiert forskning. For søkere til forskerstilling, kreves ikke denne type
erfaring.

For nærmere informasjon om stillingen, kan du kontakte:
Professor Kjetil Bjorvatn, +47 472 528 61 eller kjetil.bjorvatn@nhh.no
Professor Kjell Gunnar Salvanes, +47 916 10 680 eller kjell.salvanes@nhh.no
Adm. direktør Svenn-Åge Dahl, +47 930 86 779 eller svenn-age.dahl@snf.no
Søknad med CV sendes til anneguri.antvedt@snf.no eller SNF v/Anne Guri Berge Antvedt,
Helleveien 30, 5045 Bergen, innen 15.01.2018. Startdato er fleksibel. Kvinner oppfordres
spesielt til å søke. Informasjon om SNF finnes på våre nettsider www.snf.no.

