
Viceinstitutleder til Institut for Regional Sundhedsforskning, Det Sundhedsvidenskabelige 
fakultet, SDU 

 

Institut for Regional Sundhedsforskning (IRS) har en vision om at skabe bæredygtige 

forskningsmiljøer på de regionale sygehuse i Region Syddanmark og Region Sjælland - til gavn for 

patienter og det omgivende samfund. Det kræver særligt fokus på de yngre forskere i forhold til 

karriere- og talentudvikling, faglig videndeling, kompetenceudvikling, trivsel og kommunikation. 

 

IRS søger internt efter en lektor, klinisk lektor, professor eller klinisk professor, som ønsker at 

påtage sig funktionen som viceinstitutleder med yngre forskere som det primære arbejdsområde. 

Funktionen udgør 20% af en fuldtidsstilling i en 3-årig periode med mulighed for forlængelse. 

Tiltrædelse snarest muligt. 

 

Om stillingen 

IRS ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet driver forskning, forskningsbaseret uddannelse og 

vidensudveksling med forskere og det omgivne samfund i kraft af 316 ansatte, heraf 110 ph.d.- 

studerende og i alt 20 postdocs og adjunkter. De ansatte har arbejdssteder på et af 12 sygehuse i 

primært Region Syddanmark og i Region Sjælland. Instituttet er inde i en god udvikling med ca. 

1200 publikationer årligt.  

 

Instituttet danner baggrund for en væsentlig uddannelsesaktivitet på en række af Det 

Sundhedsvidenskabelige fakultets uddannelser, herunder medicin, klinisk sygepleje m.v. 

 

Funktionen som viceinstitutleder indebærer følgende hovedopgaver: 
 

• At være institutledelsens nærværende og synlige samarbejdspartner for yngre forskere i 

hele IRS på alle aspekter der understøtter og bidrager til yngre forskeres udfoldelse og 

ambitioner 

• At være medlem af IRS’ ledergruppe, og her udarbejde, virkeliggøre og følge op på 

instituttets strategier for forskning, uddannelse, ledelse og samarbejde 

• At opbygge og udvikle relationer internt i IRS, på SDU og i forhold til eksterne 

interessenter og samarbejdspartnere 

• Efter aftale at repræsentere instituttet på vegne af institutleder 

 

Detaljer om arbejdsområdet er beskrevet i funktionsbeskrivelsen. 

 

 
Om personen 
 

• Du er ansat på lektor- eller professorniveau ved IRS. 
 
• Du har særlige forudsætninger for at løfte arbejdsopgaver i relation til de yngre forskere.  

 
• Du har ledelseserfaring og har en god sans for at lede mennesker, der er fremragende 

specialister på deres felt. 
 

• Du har et grundlæggende indblik i og forståelse for et universitets indre liv og dets samspil med 
omverdenen og kan integrere de mange modsatrettede krav og forventninger i en konstruktiv 
proces. 

 



• Du har et fagligt kendskab til instituttets forskningsområder samt erfaring med uddannelse og 

gerne indsigt i uddannelsesudvikling.  
 

• Du har faglig relevant baggrund og en anerkendt forskningsmæssig baggrund (minimum 
universitetslektorniveau). 
 

• Du har som minimum et 3-årigt perspektiv i din fremtidige ledelsesopgave ved IRS. 
 
 
Om ansættelsen 
 
Stillingen besættes på overenskomstmæssige vilkår. Der ydes et funktionstillæg til funktionen som 

viceinstitutleder. 
 

Du kan læse mere om SDU og IRS på vores hjemmeside på www.sdu.dk/irs.  

 

Kontakt  

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos institutleder Rikke Leth-Larsen på 6550 3913 eller 

rllarsen@health.sdu.dk.  
 
Ansøgning 
Kontakt rekrutteringsmedarbejder Henriette Rørdam Runge på tlf. 6550 4620 eller hrunge@health.sdu.dk 
for at få tilsendt et personligt link til upload af ansøgning. 
 
Ansøgningen skal indeholde:  

 
• Motiveret ansøgning  

• Detaljeret CV  

• Oplysninger om tidligere erfaringer   

 
Frist for indsendelse af ansøgninger er mandag den 22. marts 2021. Samtaler forventes fredag den 9. 
april 2021. 
 

 

Universitetet opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.  
  
Tjenestested: Odense 
 

 

http://www.sdu.dk/irs
mailto:rllarsen@health.sdu.dk
mailto:hrunge@health.sdu.dk

