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Ersta Sköndal Bräcke högskola söker en lektor i socialt arbete
Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola bedrivs utbildning på grundnivå och avancerad nivå i
socialt arbete, vårdvetenskap, teologi, kyrkomusik och psykoterapi. Vi utbildar också på
forskarnivå inom området Människan i välfärdssamhället. Forskning bedrivs i huvudämnena
vårdvetenskap och socialt arbete och det finns en väletablerad forskning om det civila
samhället, om vård i livets slutskede samt i etik. Här bedrivs också uppdragsutbildning inom
våra områden. Ersta Sköndal Bräcke högskola består av tre campus: Campus Ersta och
Campus Sköndal i Stockholm samt Campus Bräcke i Göteborg.

Bakgrund
Vid Institutionen för socialvetenskap bedrivs utbildning i socialt arbete på grundnivå och
avancerad nivå. Forskning vid institutionen berör huvudsakligen tre olika områden:
1) Forskning om det sociala arbetets villkor, former och utfall. Här beforskas bl.a.
kvalitetssäkring och evidensbasering, liksom brukares och anhörigas roll inom socialt
arbete, vård och omsorg.
2) Forskning inriktad på det civila samhället, som omfattar bl.a. tillit, undersökningar av
medborgarnas ideella och informella engagemang samt fallstudier av enskilda
organisationer.
3) Forskning inriktad på välfärdsrätt. Här studeras rättens funktion i välfärdssamhället.
Vid institutionen bedrivs även utbildning i forskarutbildningsämnet Social välfärd med inriktning
mot civilsamhället som ingår i området Människan i välfärdssamhället.

Arbetsuppgifter
Innehavaren av lektoratet ska medverka i institutionens utbildning i socialt arbete, samt
tillsammans med övriga lärare bidra till det pedagogiska utvecklingsarbetet. I arbetet ingår
även handledning av studenter på grundnivå respektive avancerad nivå. Förutom att
medverka i undervisningen förväntas innehavaren bedriva egen forskning och aktivt delta i
institutionens forskningsverksamhet. Även samverkan med det omgivande samhället är en
viktig del av arbetsuppgifterna.
Det är meriterande om den sökandes undervisnings- respektive forskningserfarenhet ligger
inom något eller några av områdena barna-, familje- och missbruksvård, försörjningsstöd och
evidensbaserad praktik inom socialt arbete.

Kvalifikationer/bedömningsgrunder
Vi söker den som har en doktorsexamen i ämnet socialt arbete. Sökande ska visa såväl
vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Andra bedömningsgrunder är sökandes aktuella
forskning, externa forskningsanslag, akademiska uppdrag respektive erfarenhet av
samverkan, samarbetsförmåga och personlig lämplighet.
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Övrigt
Ersta Sköndal Bräcke högskola eftersträvar mångfald hos medarbetare och studenter och
välkomnar därför sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Information om tjänsten lämnas av
Prefekt Martin Börjeson
E-post: martin.borjeson@esh.se
Telefon: 08-555 051 00; 076-636 50 41
För facklig information, kontakta Lars Andersson (SULF)
E-post: lars.andersson@esh.se
Telefon: 08-555 050 45

Anställning
Anställningen som lektor är tillsvidare och tillträde enligt överenskommelse. Omfattningen är
heltid.

Ansökan
Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och
pedagogisk verksamhet samt högst fem vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.
Ansökan i sin helhet inklusive publikationer skickas i fem identiska exemplar till
Irene Bratli Lundmark
Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189
100 61 Stockholm
Sista dag för ansökan: 22 maj 2017
Vi har gjort våra medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med
annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

