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STILLINGSOPSLAG: FORSKNINGSLEDER 10% stilling, CENTER FOR SELVMORDSFORSKNING 

Center for Selvmordsforskning   

Centret, som er landsdækkende, forsker i årsager til selvmord og selvmordsforsøg, fører to 
offentlige registre: Register for Selvmordsforsøg samt Register for Selvmord samt samler, 
koordinerer og formidler viden om selvmordsadfærd med henblik på forebyggelse. Centrets 
forskning retter sig især mod de grupper, hvor der er en høj selvmordsrisiko, og den 
forskningsbaserede forebyggelse retter sig især mod personalegrupper, som arbejder med 
mennesker, hvor risikoen for selvmordsadfærd er høj.  

Centret opslår nu en stilling som forskningsleder på 10% ansættelse til besættelse pr. 1. juli 
2021 eller snarest muligt. 

Indhold 

Arbejdet indebærer forskning og herunder fundraising, faglig udvikling, forskeruddannelse, 
undervisning, vejledning, udvikling af forskningsprojekter inden for 
selvmordsforskningsområdet i tæt samarbejde med centerlederen, som forskningslederen 
referer til. Der forventes fremmøde svarende til ansættelsen.   

Sted 

Center for Selvmordsforskning, Odense 

Kvalifikationer 

Personen, der ansættes, skal have dokumenteret forskningserfaring inden for 
selvmordsforskningsområdet, gerne inden for epidemiologiske studier og gerne med 
betydelige statistiske kompetencer. Vi anser det som en fordel, at den, der ansættes, har 
dokumenteret undervisningserfaring, er lektor godkendt og har mulighed for at kunne 
tilknyttes (lektorat ved IRS) SDU.      
Der forudsættes endvidere gode samarbejdsevner med henblik på udbygning af forskningen 
inden for de nævnte områder, såvel tværfagligt som nationalt og internationalt. Internationale 
samarbejdspartnere er en fordel, men ikke et krav. 

Desuden forventer vi, at du 

• Har erfaring med at søge fondsmidler 

• Er loyal og har lyst til at arbejde på en mindre arbejdsplads 

Løn og ansættelsesforhold 

Ansættelse sker som forskningsleder med løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende 
overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation. Alle 
interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge. 

Vi ønsker en ligelig kønsfordeling blandt vores medarbejdere og opfordrer derfor mænd til at 
søge. Mænd har dog ikke fortrinsret ved ansættelsen. 

Oplysning om centerets arbejde kan fås på www.selvmordsforskning.dk. Yderligere oplysninger 
om den opslåede stilling kan fås ved henvendelse til  Centerleder Christina Petrea Larsen, 
crpe@cfsmail.dk 

 

http://www.selvmordsforskning.dk/
mailto:crpe@cfsmail.dk
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Ansøgning 

Ansøgning vedlagt CV, dokumentation for uddannelse, lektorgodkendelse, referencer, 
publikationsliste,  undervisningsportfolio, forskningsplan, herunder en redegørelse for egen 
forskning og gerne en vision for fremtidig forskning i Centret sendes til info@cfsmail.dk senest 
mandag den 17. maj kl. 12.00.  

Ansøgningen mærket med ”Ansøgning til stillingen som Forskningsleder” stiles til:  
 
Centerleder Christina Petrea Larsen 
Center for Selvmordsforskning 
Bangs Boder 28-30 st. th. 
5000 Odense C  

Ansættelsessamtale vil forventeligt finde sted i uge 20. 
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