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Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola anordnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap
och socialt arbete. Vi bedriver också utbildning i teologi, kyrkomusik och psykoterapi. Forskarutbildning
anordnas inom området Människan i välfärdssamhället med för närvarande två forskarutbildningsämnen,
Palliativ vård och Social välfärd med inriktning mot civilsamhället. Forskning bedrivs i huvudämnena
vårdvetenskap och socialt arbete och det finns en väletablerad forskning om det civila samhället, palliativ
vård, välfärdsrätt samt i etik. Här bedrivs också uppdragsutbildning inom våra områden. Ersta Sköndal
Bräcke högskola har sin verksamhet förlagd på tre campus: Campus Ersta och Campus Sköndal i
Stockholm och Campus Bräcke i Göteborg.

Ersta Sköndal Bräcke högskola söker en postdoktor
Vi söker en postdoktor till forskningsprojektet Tillitens geografi som är en del av forskningsprogrammet Social tillit i Sverige. Studien baseras på två surveyundersökningar av invånare i 33
respektive 36 svenska kommuner. Arbetet kommer de närmsta åren att fokusera på hur
individers tillit påverkas av kontextuella faktorer. Postdoktorn förväntas enskilt samt i
samarbete med övriga projektmedlemmar bedriva forskning i linje med de frågeställningar
som står i fokus. En närmare beskrivning finns tillgänglig via följande länk:
www.esh.se/tillitens-geografi
Projektet är förlagt på Institutet för organisations- och arbetslivsetik (IOA) vid Ersta Sköndal
Bräcke högskola på Södermalm i centrala Stockholm.

Kvalifikationer och bedömning
För att kvalificera sig för anställningen ska doktorsexamen ha erlagts i sociologi,
statsvetenskap, nationalekonomi eller relaterat ämne. Främst kommer de i fråga för
anställning som avlagt doktorsexamen högst tre (3) år före tjänstens tillträdande. Vi är särskilt
intresserade av sökanden med en gedigen kunskap i och erfarenhet av kvantitativa metoder.
Tidigare erfarenhet av att arbeta med surveydata betraktas som en stark merit. Vi fäster
större vikt vid kvalitén på enskilda vetenskapliga arbeten än på mängden publikationer.
Sökande förutsätts ha en mycket god förmåga att uttrycka sig på både svenska och engelska i
tal och skrift.

Ansökan
Ansökan ska innehålla följande:
•
•
•
•
•
•

CV
Kopior av examensbevis
Publikationslista
Högst två (2) vetenskapliga arbeten
En kort forskningsplan med koppling till projektet
Två (2) referenser (namn samt kontaktuppgifter)

Anställningsvillkor
Postdoktortjänsten avser 12 månaders tidsbegränsad anställning med tillträde snarast (eller
enligt överenskommelse) med möjlighet till ytterligare 12 månaders förlängning.
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Anställningens omfattning: Upp till 100 %, enligt överenskommelse.
Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Ytterligare information
Sista ansökningsdag: 2018-06-22
Ansökan skickas via e-post till Lars Trägårdh: lars.tragardh@esh.se
För ytterligare information om projektet samt postdoktortjänsten kontakta:
lars.tragardh@esh.se
För medarbetarfrågor: Kontakta personalspecialist Irene Bratli Lundmark
irene.bratlilundmark@esh.se, 08-555 050 04

