Röda Korsets Högskola söker en forskare i projekt om hälsa och
levnadsvillkor hos nyanlända och asylsökanden
Om Röda Korsets Högskola
Vi är stolta över vårt varumärke - Att arbeta för Röda Korsets Högskola är att knyta an till ett starkt
varumärke som kännetecknar en tradition sedan 1866, av att utbilda högt ansedda och eftertraktade
sjuksköterskor.
Global hälsa och omvårdnad sammanfattar vår unikitet inom utbildning, forskning och samverkan
där omvårdnad, medicin och samhällsvetenskap, folkhälsovetenskap samt teknik och hälsa är våra
fokusområden. Vi anpassar oss och utvecklas ständigt för att möta framtidens behov inom hälsa och
vård. Vår sjuksköterskeutbildning är en av de mest efteraktade i landet.
Vi är ca 70 medarbetare som tillsammans bidrar till att utbilda 900 studenter per år.
Våra värdeord är respekt, samarbete och tillit och våra ledord för att uppnå önskade resultat vid
högskolan är kraftsamling, kvalitet och globalitet.
Den hälsovetenskapliga institutionen leds av en prefekt och består av tre ämneskollegier:
omvårdnad, folkhälsovetenskap/samhällsvetenskap samt medicin/teknisk vårdvetenskap. Institutionen
utgör grunden för högskolans akademiska verksamhet i form av utbildning på grund- och avancerad
nivå, forskning, internationalisering, samverkan internt och externt med andra lärosäten samt med
omgivande samhälle. Läs gärna mer på www.rkh.se
Vi erbjuder en arbetsplats i nya, ljusa lokaler på campus Flemingsberg. Vår högskola och fem andra
lärosäten inom campus, strävar tillsammans med studenter och kollegor mot synergieffekter inom vårt
verksamhetsuppdrag. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare genom en bra ”work-life balance”, där
arbetstagaren kan känna delaktighet och erbjudas attraktiva förmåner.

Forskning vid högskolan
Vid högskolan finns idag ett större tvärvetenskapligt forskningsprogram, ”Resilens, Mental health and
Social particpation among Refugees,(RMSR)” under ledning av professor Fredrik Saboonchi.
Forskningen i programmet omfattar flera parallella projekt och sker i nära samarbete med främst
Karolinska Institutet men även med andra nationella, nordiska och internationella forskargrupper och
myndigheter. Fokus ligger på studier om socialt deltagande, levnadsvillkor och psykisk hälsa hos
flyktingar och asylsökande i Sverige.
Vi söker nu en forskare på visstid, som kommer att arbeta inom detta spännande forskningsprogram.

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter innebär huvudansvar för analys- och manusarbete för planerade vetenskapliga
peer-reviewed artiklar i projektet baserade på redan insamlade data från en longitudinell
enkätundersökning bland nyanländas och asylsökanden i Sverige.
Projektet avser 2019 med möjlighet till förlängning.

Behörighet
Behörig är den med doktorsexamen inom hälsovetenskapliga och samhällsvetenskapligt ämne såsom
folkhälsovetenskap, transkulturell psykiatri, psykiatrisk epidemiologi, psykiatri, socialmedicin,
psykologi, sociologi eller annat angränsande ämne.
Tjänsten fodrar goda erfarenheter av empiriska undersökningar, särskilt storskaliga
survey/enkätundersökningar, med fokus på psykisk hälsa, migration och flyktingskap. Utöver detta är
erfarenhet av forskning på registerbaserad data ytterligare meriterande. Tjänsten fordrar goda
kunskaper i statistisk och epidemiologisk dataanalys och/eller strukturella ekvationsmodeller (SEM).
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt är en förutsättning för att
utföra det planerade arbetet. Sökande kunna visa upp dokumenterad forskningsskicklighet i form av
sitt avhandlingsarbete och andra vetenskapliga publikationer. Bedömningsgrunden för tillsättningen
är i första hand förutsättningarna att producera forskning av hög kvalitet inom det angivna projektet.
Vi söker dig som är utvecklingsinriktad, analytisk och strukturerad. Du har förmåga att arbeta
självständigt och är van vid forskning som genomförs i grupp.
Vid rekrytering ska hänsyn tas till mångfald såsom kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller
ålder.
Vi erbjuder
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på halvtid (40-50%), med start enligt överenskommelse
dock under första kvartalet 2019. Denna anställning kan kombineras och utökas med andra
tidsbestämda uppdrag vid högskolan exempelvis institutionsarbete och/eller undervisning vid
önskemål.
Vi erbjuder goda karriärmöjligheter för dig som långsiktigt vill vara aktiv inom vår forskningsprofil
och bygga internationell spetskompetens inom psykisk hälsa, levnadsförhållande och social
delaktighet hos nyanlända och asylsökande. Du kommer att ha möjligheter att utveckla dina
pedagogiska kunskaper under anställningen.
Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Vi ser gärna att du anger två referenspersoner. Det är
ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ
bedömning och att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Fullständig ansökan ska ha
inkommit vid ansökningstidens slut.
Ansökan ska innehålla följande handlingar:
•

Personligt brev där du kort beskriver dig själv och dina forskningsplaner för de kommande två
åren i relation till inriktningen av anställningen (2-3 sidor).

•
•

•

Meritförteckning med vidimerade kopior av betyg, examensbevis, etc.
Kopia av doktorsavhandling och andra relevanta publikationer.
Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Röda Korsets Högskola kommer vid rekrytering till denna tjänst att göra en helhetsbedömning av din
kompetens och skicklighet. Förutom dokumenterade meriter, premierar vi dig som bedöms ha de bästa
förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv
utveckling av verksamheten i linje med högskolans ledord.
Allt arbete vid Röda Korsets Högskola vilar på Röda Korsets värdegrunder och principer. Vi
värdesätter kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför en verksamhet. Vi välkomnar
sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, olika etnisk bakgrund, funktionalitet och
livserfarenhet.

Om anställningen:
Tjänsten är en visstidsanställning på 40-50 % med start senast 31 mars eller tidigare enligt
överenskommelse fram till 31 december 2019.
Kontaktperson:
För mer information om tjänsten, kontakta Fredrik Saboonchi, 08 - 587 516 55.
Facklig företrädare:
Mia Kraft, SULF mia.kraft@rkh.se
Sista ansökningsdag är den 17 februari, men intervjuer kommer att ske löpande varför tjänsten kan
komma att tillsättas tidigare.
Välkommen med din ansökan via e-post till ansokan@rkh.se

