
 

M
Mi
Pro

Me
Sto
10
Te

 

 
 
 
 
 
 
Bi
M
stä
stä
to

Ba
U
m
fa
fö
ni
til
til
ne
hj
at
av
fö
til
fö
”b

D
til
av
ni
 
 

 

M
Pr

Meteor
ichael Tjernström
ofessor 

eteorologiska ins
ockholms univers

06 91 Stockholm 
el: +46 (0)8 - 16 4

iträdande l
Meteorologisk

ällning som 
ällningsprof

okoll 279, § 6

akgrund 
nder 2010 u

modellering, f
akultetens ra
ör Bolincentr
ingen, i stors
llträde. Den 
llträtt ett lek
es arbetsvillk
älp av SFO-

tt kunna gå v
vböjde denn
ör MISU då 
ll slut till ett 
ör denna åter
biträdande le

Den föreligga
ll mer junior
v anställning
ingen på klim

Michael Tjern
refekt 

 

rologis
m, PhD 

stitutionen 
sitet 

43 36 

 

lektor i Klim
ka institutio
biträdande 

filen har god
6) och även 

utlyste MISU
finansierade

am. Utformn
ret med en g
skalig atmos
andra anstä

ktorat i kemi
kor blev likn
-medel för k
vidare med e

ne till slut av 
att återutlys
accepterand
rutlysning v
ektor”. 

ande anställn
ra sökande; å
gen avses ske
matmodeller

nström 

ska ins
 

Besöksad
Svante Ar
 

 

matmodelle
nen (MISU)
lektor i ”klim

dkänts av Me
av Bolincen

U tillsamman
e till 80% av 
ningen av an
grund i den 
sfärcirkulatio
ällningen, i m
sk meteorol

nande de utl
klimatmodel
externa söka
personliga s
a samma an
de av anställ

var det inte m

ningsprofilen
åtgärder som
e med Meteo
ring (SFO) i

 

stitutio

dress: 
rrhenius väg 16C

Naturv

ering 
) anhåller att
matmodelle
eteorologisk

ntrets styrels

ns med Bolin
strategiska 

nställningarn
ansökan som

on, tillsattes 
molnmodelle
logi. En spe
lysta lektorat
llering i kom
ande. Efter l
skäl. Bolince

nställning ige
lningen men
möjligt att ut

n är avsevär
m syftar till a
orologiska i
inom Bolinc

 

 

 
 
 
     

onen 
 

E-mail: m
C Internet:

Tel:     +
Fax:    +
Mob:  +4

vetenskaplig

t fakultetsnä
ring” enligt 
ka institution
se 2013-02-0

ncentret två
forskningsm

na utarbetad
m genererat
snabbt och

ering, erbjöd
ciallösning f
ten (80% fo

mbination m
långa förhan
entret beslö
en. Förhand
n personen v
tlysa tjänsten

rt bredare än
att säkra en 
nstitutionen

centret för k

    Stockhol

michaelt@misu.s
 http://people.su.

+46 (0)8  - 16 31 1
46 (0)8  - 15 71 8
46 (0)70 - 205663

ga fakultetsn

ämnden besl
bifogad ans

nens styrelse
05. 

å universitets
medel (s.k. SF
es gemensam
t detta SFO. 

professor R
ds Dr Annic
för henne or
rskning und
ed ett bidrag
ndlingar med
t tillsamman
lingar med t

valde att inte
n som ”fors

n den tidigar
lyckad rekry

ns andel av d
limatforskni

lm 2013-02-

su.se 
.se/~tjern/index.h
10 
85 
31 

nämnden

lutar utlysa e
ställningspro
e 2013-02-13

slektorat i kl
FO) och 20
mt med ledn
 Den ena an

Rodrigo Cab
ca Ekman, so
rdnades så a
der fem år), 
g från Vinno
d nästa kand
ns med ledn
två kandidat
e tillträda. V
skarassistent

re, samt vänd
ytering. Fina
den strategis
ing. 

-25 

html  

en an-
ofil. An-
3 (pro-

limat-
% inom 
ningen 
nställ-
ballero 
om just 
att hen-
med 
ova, för 
didat 
ingen 
ter ledde 

Vid tiden 
” eller 

der sig 
ansiering 
ska sats-



  2(5) 
 
 

 

STOCKHOLMS UNIVERSITET DNR: SU FV-2.3.1.2-0767-13 
Meteorologiska institutionen    

   BESLUT FN  
   2013-03-20 

   Till 
Naturvetenskapliga fakultetsnämnden 

Anställningsprofil för biträdande lektor i klimatmodellering  
Förslag från styrelsen vid Meteorologiska institutionen:  

Ämnesbeskrivning 
 

Studier av grundläggande atmosfäriska processer för nutida och 
framtida klimat genom utveckling, tillämpning eller utvärdering 
av numeriska modeller. 

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. I första hand bör 
den komma ifråga som avlagt examen högst sju år före 
ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen 
tidigare bör komma i fråga i första hand, om det finns 
särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på 
grund av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, 
förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och 
studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra 
liknande omständigheter. 

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den för-
måga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra ar-
betsuppgifterna väl. 

Bedömningsgrunder  

 

 

Särskild vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet. Viss vikt fästs 
även vid pedagogisk skicklighet. 

Den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand att be-
dömas inom ämnesområdet för anställningen. 

Vid i övrigt likvärdiga meriter är följande särskiljande: doku-
menterad erfarenhet av att tillämpa eller utveckla AOGCM 
(Atmosphere-Ocean General Circulation Models). 

Uppmaning till företrädare av under-
representerat kön att söka anställ-
ningen 

Fakulteten välkomnar kvinnliga sökande då flertalet lärare vid 
sektionen är män. 
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Finansiering Inom institutionens budgetram 

Övriga upplysningar  
 

 

 

En biträdande lektor anställs tills vidare, dock längst 4 år. An-
ställningen kan förlängas till maximalt 6 år om särskilda skäl 
finns. Särskilda skäl kan t.ex. vara sjukfrånvaro eller föräldra-
ledighet. 

Efter ansökan och prövning kan den biträdande lektorn be-
fordras till anställning tills vidare som universitetslektor. Be-
dömningsgrunder för detta är fastställda av Naturvetenskapliga 
fakulteten. Den som anställs som biträdande lektor har möjlig-
het att senast 9 månader före anställningens utgång ansöka om 
befordran till universitetslektor. 

Den nyanställde förväntas aktivt delta i forskningssamarbetet 
inom Bolincentret för klimatforskning.  

Kriterierna för befordran finns på www.su.se/science... 

 
English translation 
Associate Senior Lecturer* in Climate Modeling   

Subject description Studies of fundamental processes within the atmosphere in 
modern and future climates, through the development, applica-
tion or evaluation of numerical models. 

Main tasks  Research, and to some extent teaching and supervision. 

Required qualifications A person who has been awarded a PhD or a qualification from 
another country that is considered equivalent to a PhD is quali-
fied for employment as an associate senior lecturer. Preference 
is given to candidates awarded their degree no more than seven 
years before the closing date for applications. Candidates 
awarded their degree more than seven years previously are also 
given preference if special grounds apply, such as leave of ab-
sence because of illness, leave of absence for military service, 
leave for an elected position in a trade union or student organi-
zation, or parental leave or other similar circumstances. 

The applicant must have the ability to collaborate as well as the 
competence and qualities needed to carry out the work tasks 
successfully.  
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Assessment criteria 

 

Special weight will be given to scientific proficiency. Some 
weight will also be given to teaching proficiency. 

Assessment of scientific proficiency will primarily focus on 
merits within the subject area of the position. 

When merits are similar according to the general criteria, the 
following should be considered as special merits: documented 
experience of applying and developing Atmosphere-Ocean 
General Circulation Models (AOGCM). 

Gender considerations 

 

Stockholm university strives towards an even gender balance 
throughout the organization. Since most teachers at the depart-
ment are men, applications from women are particularly wel-
come.  

Additional information 

 

 

 

An associate senior lecturer is employed for 4 years. The em-
ployment can be extended to 6 years maximum, if there are 
special reasons, such as leave of absence because of illness or 
parental leave. 

An associate senior lecturer can apply for promotion to a ten-
ured position as senior lecturer. Assessment criteria for promo-
tion decided by the Faculty of Science. The employed associate 
senior lecturer has the possibility to apply for promotion to 
senior lecturer at the latest 9 month before the ending of the 
employment. 

The successful candidate is expected to actively participate in 
the research within the Bolin Centre for Climate Research. 

The assessment criteria for promotion can be found at 
www.su.se/science...  

In the event of a discrepancy between the English translation and the Swedish original, the 
Swedish version shall prevail.  

* Swedish “biträdande lektor”; approximately equivalent to Junior Lecturer (UK) or Assistant 
Professor (US) 
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Lista på potentiella sökanden 

Interna kandidater 

1. Frida Bender, MISU 

2. Louis-Philippe Caron, MISU 

3. Anders Engström, MISU 

4. Rune Grand-Graversen, MISU 

5. Johannes Karlsson, MISU  

6. Julien Savre, MISU 

 

Andra svenska kandidater 

7. Lisa Bengtsson, SMHI 

8. Irena Ivanova, SMHI 

9. Joe Sedlar, SMHI 

10. Björn Carlsson, Uppsala universitet 

11. Pierre Augier, KTH 

 

Internationella kandidater 

12. Neil P. Barton, Lawrence Livermore National Laboratory, USA  

13. Catherine Birch, University of Leeds, UK 

14. Gijs de Boer, University of Colorado, USA 

15. Eric Fischer, ETH, Zürich, Switzerland 

16. Daniel Klocke, ECMWF, UK 

17. Joao Martins, University of Lisbon, Portugal 

18. Andreas Muhlbauer, University of Washington, US 

19. Christine Nam, IPSL, Paris, France 

20. Alvaro Semedo, Base Naval, Lisbon, Portugal 

21. Gert-Jan Steeneveld, Wageningen University, The Netherlands 

22. Tiina Nygård, FMI, Finland 


