
 

Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) er en privat stiftelse som holder til på Tingvoll på Nordmøre. 
Stiftelsens hovedmål er å fremme utviklinga av økologisk landbruk. NORSØK er et nasjonalt kompetansesenter 
og arbeider for å nå målet gjennom forsking, utvikling, formidling og rådgiving om økologisk landbruk, 
økologisk mat og fornybar energi. Stiftelsen skal i sitt arbeide legge til grunn de fire hovedprinsippene for 
økologisk landbruk som omhandler helse, økologi, rettferd og varsomhet, slik de er definert av IFOAM Organics 
International. NORSØK har 17 ansatte og samarbeider tett med andre forskningsinstitusjoner og 
rådgivningsorganisasjoner.   

 

Forsker innen velferd hos husdyr 

Ved NORSØK er det ledig fast inntil 100 % stilling som forsker innen dyrevelferd hos husdyr i ulike 

driftsopplegg, med tiltredelse senest 01.08.17.  

Bedre dyrevelferd i ulike driftsopplegg er et av de fagstrategiske satsingsområdene til NORSØK. Dette 

omfatter problemstillinger som for eksempel helse og velferd ved ulike beiteopplegg for drøvtyggere,  

strømiddel i tallefjøs, driftsopplegg til fjørfe, stressindikatorer og velferdsparametere. Stillingen 

omfatter forskning med vitenskapelig publisering, utviklingsarbeid og populærvitenskapelig 

formidling. Stillingen vil inngå i et team sammen med andre tilsatte innenfor ulike husdyrfag. 

Stillingen omfatter også arbeid med å skaffe nye prosjekt.  

 

Kvalifikasjonskrav for stillingen: 

Faglige kvalifikasjonskrav: 

Det kreves:  

- Fortrinnsvis doktorgrad innen husdyrfag eller veterinærmedisin med hovedvekt på dyrevelferd  

 

Det vil telle positivt med:  

- Erfaring og kompetanse innen helse og velferd hos husdyr 

- Relevant forskingserfaring 

- Relevant erfaring innen formidling og rådgiving  

 

Andre krav: 

- God i skriftlig og muntlig engelsk og norsk 

- Førerkort klasse B 

 

Personlige egenskaper/egnethet: 

- Motivasjon for forskning og formidling 

- Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne 



- Evne til å arbeide selvstendig og effektivt  

- Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter 

 

NORSØK tilbyr: 

- Et godt og stimulerende arbeidsmiljø 

- Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver 

- Pensjonsordning i Statens pensjonskasse 

- Ulike velferdsordninger 

- Hjelp til å skaffe bolig 

 

Lønns- og tilsettingsvilkår:   

Lønn etter gjeldende avtaler 

 

Nærmere opplysninger: 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til daglig leder Turid Strøm, tlf 407 69 922, E-post: 

turid.strom@norsok.no 

 
Sende søknad: 
Søknad med CV og attester sendes elektronisk til post@norsok.no 
 
Søknadsfrist: 10.03.17 
 
 
 
 
 
 


