
 
 
Direktør til Danmarks Grundforskningsfond 

 
Stillingen som direktør for Danmarks Grundforskningsfond 
opslås hermed til besættelse pr. 1. september 2015. 
 

Stillingen 
Der søges en person, som med udgangspunkt i egen forskning 
og engagement i forskning interesserer sig for forskeres vilkår, 
deres arbejdsmetoder, organisering og resultater. Direktøren 
skal spille en central rolle i bestræbelserne på at fremme 
enestående forskning på højt internationalt niveau i Danmark. 
 

Direktøren er daglig leder af fondens sekretariat. Direktørens 
primære opgave er at udmønte faglige, forskningspolitiske,  
bevillings- og investeringsmæssige samt administrative  
beslutninger truffet af fondens bestyrelse. En væsentlig 
opgave er desuden at varetage den løbende kontakt til de 
forskningscentre, som finansieres af fonden, herunder sikre, at 
de løbende evalueringer af centrene sker på internationalt 
niveau. 
 

Direktøren refererer til bestyrelsen, der er udpeget af 
uddannelses- og forskningsministeren efter indstilling fra en 
række institutioner og råd i den danske forskningsverden.  
 

Kvalifikationer 
Der ønskes ansøgninger fra personer med dokumenteret bred 
indsigt i den danske og internationale forskningsverden. Den 
kommende direktør forventes at have: 
 

 solid forskningsmæssig baggrund og gerne erfaring 
med forskningsledelse 

 kendskab til forskningsvurdering og erfaring med 
internationale evalueringer 

 indsigt i mekanismer, der fremmer enestående 
forskning på internationalt niveau 

 kendskab til forsknings- og innovationssystemet i 
Danmark 

 et veludviklet netværk inden for den 
offentlige/private forskning 

 troværdighed i det universitære forskningssystem 
 gode kommunikations- og forhandlingsevner samt 

overblik og analytiske evner 
 erfaring med personaleledelse 
 kompetencer til at varetage direktøransvaret for 

fondens kapital og investeringer. 
 

Løn- og ansættelsesvilkår 
Stillingen opslås for en 6-årig periode med mulighed for 
forlængelse. Lønnen fastsættes efter forhandling. Direktøren 
vil ikke uden bestyrelsens godkendelse kunne påtage sig  
andre arbejdsopgaver. 
 
Alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn 
eller alder opfordres til at søge stillingen. 
 

Yderligere oplysninger 
Henvendelse om stillingen kan ske til bestyrelsens formand, 
professor Liselotte Højgaard, tlf. 3545 4215 eller e-mail: 
Liselotte.Hoejgaard@regionh.dk. Yderligere oplysninger og 
materiale om fonden kan rekvireres hos formanden eller hos 
vicedirektør Mogens Klostergaard Jensen tlf. 3318 1954 eller 
e-mail: mkj@dg.dk. 
 

Ansøgningsfrist 
Ansøgningen udarbejdes på engelsk og skal være Danmarks 
Grundforskningsfond i hænde senest mandag den 22. juni 
2015, kl. 18.00. Samtaler forventes gennemført fredag den 26. 
juni. Ansøgningen stiles til formanden for bestyrelsen og 
sendes pr. e-post til dg@dg.dk eller til Danmarks 
Grundforskningsfond, Holbergsgade 14, 1, 1057 København K. 

 

Danmarks Grundforskningsfond blev oprettet i 1991 som en uafhængig fond, der arbejder for at styrke dansk forskning inden for 
alle fagområder gennem større og længerevarende satsninger. Det sker først og fremmest gennem oprettelse af ’Centers of 
Excellence’ for 6-10 år, men fonden har herudover også iværksat en række særlige initiativer for at styrke internationaliseringen af 
dansk forskning. Med den seneste kapitaltilførsel på 3 mia. i 2015 udgør formuen 6,7 mia. kr., og fondens levetid er sikret frem 
til 2036. Danmarks Grundforskningsfond - www.dg.dk - tlf. 3318 1950. 
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