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STOCKHOLMS UNIVERSITET 

Institutionen för organisk kemi     

        BESLUT ON   Dnr SU FV-1535-17 

            2017-05-31  

  

      Till  

      Områdeskansliet för naturvetenskap  

  

Anställningsprofil för biträdande lektor i syntetisk organisk kemi 

  

Förslag från styrelsen vid institutionen för organisk kemi:   

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter  

 

Forskning, viss undervisning och handledning av 

forskarstuderande samt medverkan i grundutbildningen. 

 

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 en förmåga att samarbeta och 

lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna. 

 

Bedömningsgrunder Särskild vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet. 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 

universitetslektorer vid institutionen är män. 

Finansiering 

 

Inom institutionens budgetram. 

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 Områdesnämnden för 

naturvetenskap och återfinns på www.science.su.se  

 

Ansökan om befordran till universitetslektor ska inlämnas till 

http://www.science.su.se/
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fakulteten senast nio månader innan förordnadet som 

biträdande lektor löper ut.  

 

Vid befordran till universitetslektor förväntas den anställde 

kunna undervisa på svenska. 

 

 

English translation 

 

Assistant professor* in synthetic organic chemistry 
 

 

 

Main responsibilities  

 

Research and in addition some teaching and supervision. 

Qualification requirements  

 

In order to qualify for the position as assistant professor, 

the applicant must have received a doctoral degree or 

equivalent qualifications. Preference should be given to 

those who were awarded a doctoral degree or attained 

equivalent qualifications no more than seven years prior 

to the expiry of the application period. 

 

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 associate 

professors at the department are men. 

 

Funding 

 

Within the department’s budget. 
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Additional information An assistant professor is employed until further notice, but no 

longer than four years. The contract may be extended to a 

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.  

An employee seeking promotion to associate professor is 

expected to be able to teach in Swedish. 

 

 

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:         

 

Magnus T. Johnson, Lunds Universitet (KILU, Centre for Analysis and Synthesis) 

Erik Chorell, Umeå universitet (Kemiska Institutionen) 

Karl Börjesson, GU (Institutionen för kemi och molekylärbiologi) 

Jenny Lindh, KTH (School of Chemical Science and Engineering) 

Andreas Orthaber, UU (Ångström Molekylär biomimetik och Molekylär oorganisk kemi) 

Eric Johnston, Org. Kemi, SU 

Nicklas Selander, Org. Kemi, SU 

Markus Kärkäs, Org. Kemi, SU 

Oscar Verho, Broad Institute, Boston, USA 

Jola Pospech, Leibniz-Institut für Katalyse e. V., Rostock, Tyskland 

Claire Deville, Aarhus universitet, Århus, Danmark 

Isabella Karlsson, ACES, SU 

Andreas Ekeberg, fd GU, postdoc USA 

Anna-Carin Carlsson, fd GU, postdoc 

Magnus Johnsson, LU 

Sophie Manner, LU 

Anna Arkhypchuk, UU 

Rebecca Fransson, BMC, UU 

Patrik Nordeman, Inst. Läkemedelskemi, UU 

 

http://www.science.su.se/
http://cmb.gu.se/
http://researchprojects.kth.se/index.php/kb_1/oe_7987/oe.html
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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 på institutionens hemsida. 

Annonsering på universitetets hemsida: lediga anställningar. 

Utskick till kemiska institutioner vid universitet och högskolor i Sverige. 

Riktade email-utskick till universitet i Europa. 

Internationell annonsering 

 

 


