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Anställningsprofil för biträdande lektor i ”Strukturbiokemi, med inriktning mot 
enpartikel-kryoelektronmikroskopi”  
 
Förslag från styrelsen vid Institutionen för Biokemi och Biofysik:  
 
Ämnesbeskrivning Ämnet omfattar strukturbiologisk forskning som bedrivs med 

en kombination av experimentella och teoretiska metoder inom 
området enpartikel-kryoelektronmikroskopi. 
 

Huvudsakliga arbetsuppgifter  
 

Forskning samt viss undervisning och handledning. 

Behörighetskrav  
 

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som 
har avlagt doktorsexamen eller har utländsk examen 
som bedöms motsvara doktorsexamen. Främst bör den 
komma ifråga som avlagt doktorsexamen eller har nått 
motsvarande kompetens högst sju år före 
ansökningstidens utgång.  
 
Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet 
förutsätter att den sökande har förmåga att samarbeta och 
lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna. 
 

Bedömningsgrunder  
  
 

 

Särskild vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet. Viss vikt fästs 
även vid pedagogisk skicklighet. 
 
Den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand att 
bedömas inom ämnesområdet för anställningen. 

Uppmaning till företrädare av 
underrepresenterat kön att söka 
anställningen 
 
 

Fakulteten välkomnar kvinnliga sökande då flertalet lärare vid 
institutionen är män. 

Finansiering 
 
 

Finansiering sker med SFO medel dedicerade till SciLifeLab de 
första åren och därefter finansiering inom institutionens ramar. 

Övriga upplysningar  
 

En biträdande lektor anställs tills vidare, dock längst 4 år. 
Anställningen kan förlängas till maximalt 6 år om särskilda 
skäl finns. Särskilda skäl kan t.ex. vara sjukfrånvaro eller 
föräldraledighet. 
 



 

Efter ansökan och prövning kan den biträdande lektorn 
befordras till anställning tills vidare som universitetslektor. 
Specifika kriterier för befordran från biträdande lektor till 
universitetslektor är fastställda av Naturvetenskapliga 
fakulteten och återfinns på www.science.su.se  
 
Ansökan om befordran till universitetslektor ska inlämnas till 
fakulteten senast nio månader innan förordnadet som 
biträdande lektor löper ut.  
 

 
 
English translation 
 
Assistant professor ”Structural biochemistry, with focus on single particle cryo-
electron microscopy”” 
 
 
 
Subject description 
 

The discipline covers structural biology research, which is 
conducted using a combination of theoretical and experimental 
methods in the area of single particle cryo-electron microscopy. 
 

Main responsibilities  
 

Research, in addition to some teaching and supervision. 

Qualification requirements  
 

In order to qualify for the position of assistant professor, 
the applicant must have received a doctoral degree or 
equivalent qualifications. In the first instance, an 
applicant should be considered who has received a 
doctoral degree or equivalent qualifications no more 
than seven years before the deadline for applications.  
 
All teaching positions at Stockholm University require the 
ability to collaborate and the general ability and suitability to 
perform one’s duties. 
 

Assessment criteria  
   
 

In the appointment process, special attention will be given to 
research skills. Teaching skills will also be considered. 
 
The assessment of research skills will focus primarily on merits 
within the subject area of the position. 

Gender considerations  
 
 

Female applicants are particularly welcome, as most teachers at 
the department are men. 

Funding 
 
 

Financing for the first years with SFO funds dedicated to 
SciLifeLab, and thereafter within the department’s budget. 

Additional information  
 

An assistant professor is employed until further notice, but no 
longer than four years. The contract may be extended to a 

http://www.science.su.se/


 

maximum of six years under special circumstances, such as due 
to sick leave or parental leave. 
 
An assistant professor may, on application, be promoted to a 
permanent position as associate professor. Specific criteria for 
promotion from assistant professor to associate professor have 
been established by the Faculty of Science and can be found at 
www.science.su.se. 
 
An application for promotion to associate professor should be 
submitted to the faculty at least nine months before the 
appointment as assistant professor expires.  
 

 
In the event of a discrepancy between the English translation and the Swedish original, the Swedish 
version shall prevail. 
 
* Swedish “biträdande lektor”; tenure track position  
 
Förteckning över tänkbara sökande, inklusive nuvarande arbetsplats:         
Hans Elmlund, Dominika Elmlund, (för tillfället postdocs vid Stanford University) 
 
Andra potentiella sökande är t.ex. post-docs i Prof. Roland Beckmann grupp (Ludwig-Maximilians-
Universität München). Prof. Beckmann är medsökande på en SU-ansökan till KAW om utrustning för 
enpartikel-kryoelektronmikroskopi. Det finns vidare ett antal andra kryoelektronmikroskopigrupper i 
USA och Europa där potentiella kandidater finns. 
 
Beskrivning av hur institutionen kommer att arbeta för att informationen om den 
lediga anställningen effektivt ska nå tänkbara sökande (kan också beskrivas i 
missivet):   
 
Annonsering i Nature & Science inom ramen för en gemensam SciLifeLabannons. Kontakter med 
forskare runt om i världen för att sprida informationen. 
 

http://www.science.su.se/

