
 

 

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. Læs mere på www.dg.dk 

 

 

 
Forskningskonsulent 
 

Vil du arbejde i en organisation, der står i centrum, når det gælder styrkelse af dansk forskning på højeste interna-

tionale niveau, se da www.dg.dk. Danmarks Grundforskningsfonds bidrag til styrkelsen af forskningen sker først og 

fremmest gennem oprettelse af ”Centers of Excellence” forskningscentre. 

  

Jobbet giver dig mulighed for at få tæt kontakt til forskningsverdenen og være med til at føre fondens initiativer ud 

i virkeligheden. Du vil få et bredt ansvar og en lang række varierende opgaver: Administration af fondens bevillin-

ger, opfølgning og evaluering af forskningscentrene, projektstyring og eventuelt forskellige juridiske opgaver. 

 

Du skal deltage i løsningen af følgende opgaver: 

 

 Administrativ monitorering af et antal af fondens forskningscentre 

 Deltage i gennemførelse af ansøgningsrunder, internationale evalueringer og udvælgelse af internationale 

bedømmere 

 Projektleder på administrative udviklingsprojekter (journalisering og ansøgningssystem) 

 Fastlæggelse og udvikling af arbejdsprocesser (forretningsgang mv.) 

 Udarbejdelse af forskningspolitiske analyser og hørringssvar 

 Forvaltningsretlige opgaver 

 

Vi forventer, at du er fagligt stærk, kan tage initiativer og kan arbejde selvstændigt og kritisk. Du er en bredt fun-

deret og dygtig akademiker med nogle års erfaring inden for den offentlige sektor og har egenskaber som: 

 

 veludviklet analytisk sans 

 har en bred og solid administrativ erfaring  

 interesse for administration og forskning 

 kendskab til forvaltningsloven mv. 

 engagement og gode samarbejdsevner 

 lyst til at indgå i et lille team 

 god skriftlig og mundtlig formuleringsevne på dansk og engelsk 

 

Vi kan tilbyde dig et job med mange typer af opgaver, som løses i samarbejde med engagerede kolleager. Du vil 

gennem jobbet få en stor og spændende kontaktflade til aktive forskningsmiljøer og centrale forskningspolitiske 

aktører. Derudover kommer du tæt på beslutningsprocessen, da det er en lille organisation. Der er gode mulighe-

der for personlig og faglig udvikling i jobbet. 

 

Fonden skeler hverken til køn, alder, etnicitet eller lignende, men til kompetence og talent. Aflønning sker efter 

kvalifikationer og fastlægges ved individuel aftale, dog med udgangspunkt i relevant overenskomst. 

 

Spørgsmål kan rettes til direktør Søren-Peter Olesen 33 18 19 52 eller vicedirektør Steen Marcus 33 18 19 55. 

 

Fonden skal have modtaget din ansøgning (dg@dg.dk) seneste den 7. september 2016 kl. 12.00. 

  

Danmarks Grundforskningsfond, Holbergsgade 14, 1. sal, 1057 København K, tlf. 33 18 19 50 (www.dg.dk) 

http://www.dg.dk/
mailto:dg@dg.dk

