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Diarienr BTH 3.1.3-0107-2017 
 

Arbetsbeskrivning: 
Anställningen omfattar medverkan i en förstudie inom området strategisk hållbar utveckling 
med fokus på hållbart skogsbruk utifrån ett produkt- och tjänsteperspektiv. Detta inkluderar 
medverkan i forskning, samverkan med externa parter, projektdesign och sökande av 
forskningsfinansiering.  
 
Önskvärda kvalifikationer: 

• Högskoleexamen på avancerad nivå inom strategisk hållbar utveckling, miljöteknik, 
eller motsvarande. 

• Dokumenterad erfarenhet av forskning med fokus på tillämpning av ett strategiskt 
hållbarhetsperspektiv på skogsbruk. 

• Dokumenterad erfarenhet av projektledning/projektarbete. 
• Dokumenterad problemlösningsförmåga, samarbetsförmåga och kontaktskapar-

förmåga.  
• Dokumenterad färdighet i muntlig och skriftlig engelska och svenska. 

Tjänstgöringsomfattning:     
100 %. 

 
Tillträde:  
Enligt överenskommelse. 

 
Varaktighet:  
Nio månader. 

 
Kontaktpersoner:  
Prefekt Göran Broman, tel. 0455-38 55 04 e-post: goran.broman@bth.se. 
 

mailto:goran.broman@bth.se


Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO), tel. 0455-38 57 20 och Stina 
Valdenäs (OFR), tel. 0455-38 54 92.  

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan 
välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar.  

Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer senast 2017-04-04. Skicka ansökan 
till diarium@bth.se 

Institutionen för strategisk hållbar utveckling arbetar med ledarskap och innovation för 
hållbar utveckling. Forskning, utbildning och samverkan sker med fokus på metodikstöd för 
företag, kommuner och andra organisationer som vill arbeta strategiskt med hållbar 
utveckling, det vill säga som vill bidra till hela samhällets omställning till hållbarhet på ett 
sätt som stärker den egna organisationen. Vi ser det som speciellt viktigt att få in ett 
strategiskt hållbarhetstänkande i innovationsprocessens tidiga faser, där de största 
möjligheterna finns att påverka produkters och systemlösningars inverkan på ekologiska och 
sociala system under hela livscykeln. Det är viktigt att redan i dessa tidiga faser kunna 
modellera, simulera och beakta tekniska, affärsmässiga och socio-ekologiska implikationer 
av många olika lösningsalternativ så att de bästa alternativen utifrån ett strategiskt 
hållbarhetsperspektiv kan identifieras och utvecklas vidare i senare faser av 
innovationsprocessen. Verksamheten attraherar partners och studenter från hela världen.   

 

BTH, Blekinge Tekniska Högskola  
BTH, Blekinge Tekniska Högskola, är en av landets tydligast profilerade högskolor, där 
tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. I den utbildning och forskning 
som vi bedriver integreras teknik och IT med andra ämnen såsom stadsplanering, industriell 
ekonomi, design samt hälsa och vård för att bidra till att lösa samhällets utmaningar. Allt vi 
gör vid BTH har tre tydliga perspektiv: innovation, hållbarhet och ”in real life”, det vill 
säga samarbete och utbyte med både näringsliv och samhälle. Utmärkande för BTH är det 
nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både utbildning och 
forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Vi bedriver utbildning och 
forskning på hög internationell nivå. Vid BTH finns två fakulteter – fakulteten för 
datavetenskaper och fakulteten för teknikvetenskaper. 

 
 
 
 

Välkommen med din ansökan! 
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