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Pufendorfinstitutet 

 
  
Intresseanmälan - Föreståndare för Pufendorfinstitutet (omfattning 
50 %) 
 
Pufendorfinstitutet är Lunds universitets ”Institute for Advanced Studies”, inrättat i 
december 2008. Institutet är inrymt i f.d. Classicum i hörnet av Sölvegatan och 
Biskopsgatan i centrala Lund. Pufendorfinstitutet är organisatoriska placerat inom 
Universitets särskilda verksamheter (USV). 
 
Pufendorfinstitutet utgör en öppen, kreativ, flervetenskaplig miljö för forskare inom och 
utom universitetet, med mål att identifiera och studera några av dagens och framtidens 
problem och söka lösningar till dessa. Avsikten är att katalysera dynamiska 
forskningssamarbeten som inte bara vitaliserar universitetet utan även resulterar i att 
universitetets forskare med framgång kan tävla om forskningsmedel från nationella och 
internationella forskningsfinansiärer.   
 
Pufendorfinstitutets viktigaste arbetsform är forskningsteman som beslutas av styrelsen, 
efter en ansökningsprocess inom universitetet och prövning av internationella 
sakkunniga. Dessa teman är tvärdisciplinära och tvärfakultära, och inkludera unga 
forskare såväl som mer erfarna. Institutet arbetar också genom ”advanced study groups” 
och med särskilda seminarier. Kontakter med grupper av unga forskare är en betydelsefull 
del av verksamheten, liksom kontakter med sakkunniga som granskar temaansökningar. 
Det är därför av särskild betydelse att föreståndaren har en bred tvärvetenskaplig 
erfarenhet. 
 
Till institutet sökes nu en ny föreståndare, som ett uppdrag om 50% med tillträde 1 
januari 2018. Föreståndarens huvuduppgift är att leda och inspirera forskarna inom 
Pufendorfinstitutet och att arbeta för att de huvudteman som styrelsen beslutat om 
utvecklas så väl som möjligt och uppfyller uppsatta mål. Föreståndaren ansvarar för att 
utvalda teman slutredovisas till institutets styrelse och till rektor. 
 
Föreståndarskapet bedrivs som ett uppdrag som beslutas av rektor efter samråd med 
styrelsen för Pufendorfinstitutet. Huvuduppgiften är att leda och inspirera forskarna inom 
Pufendorfinstitutet i enlighet med institutets föreskrifter. Föreståndaren ska arbeta för att 
de huvudteman som styrelsen beslutar om utvecklas så väl som möjligt och uppfyller 
uppsatta mål. Föreståndaren ansvarar för att utvalda teman slutredovisas till institutets 
styrelse och till rektor. Föreståndaren har yttrande- och närvarorätt i styrelsen och är 
huvudföredragande i denna. Det är föreståndaren uppgift att hålla styrelsen kontinuerligt 
informerad om verksamheten och se till att alla ärenden som faller under styrelsens 
beslutsansvar hanteras av styrelsen.  
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Pufendorfinstitutet har idag, utöver föreståndaren, fyra anställda, som föreståndaren 
arbetsleder och har arbetsmiljöansvar för. Föreståndaren ingår i USVs föreståndarråd och 
rapporterar till institutets styrelse samt till USV-styrelsens ordförande, tillika vicerektor 
med särskilt ansvar för USV. 
 
 
Kravprofil: 
För att komma ifråga som föreståndare för institutet ska du: 

- Ha en anställning vid Lunds universitet 
- Vara vetenskapligt eller konstnärligt kompetent lärare 
- Vara en erfaren forskare och forskningsledare 
- Ha erfarenhet av forskningsadministration 
- Ha omfattande kunskap om och nyfikenhet inför pågående forskning vid Lunds 

universitet och kunna se möjligheter med tvärvetenskapligt fokus på forskningen 
- Ha god samarbetsförmåga 
- Vara en god pedagog och välkomnande handledare 
- Vara en inspirerande och generös värd för dem som arbetar i och med institutet  
- Ha goda nationella och internationella nätverk 

 
Föreståndaren ska ha erfarenhet: 

- Av att arbetsleda personal 
- Av omfattande budgetansvar 
- Av att ha byggt upp och/eller utvecklat verksamhet 
- Av arbete i organ som bedömer ansökningar, exempelvis forskningsråd  
- Av att söka externa medel 

 
 
Tillträde: 1 januari 2018. Uppdraget är treårigt med möjlighet till förlängning. 
 
 
 
Intresseanmälan ska inkomma till Moa.lindell@rektor.lu.se senast den 1 september 2017 
och innehålla CV och ett personligt brev. 
 
 
Frågor kan ställas till 
Bo Ahrén, ordförande i Pufendorfinstitutets styrelse, tillika vicerektor: 
Telefon: +46 46 222 70 75, Mobil: +46 70 552 07 58 
E-post: bo.ahren@rektor.lu.se 
 
Avgående föreståndare Sune Sunesson 
Telefon: +46 46 222 62 11, +46 70 612 71 04 
E-post: sune.sunesson@pi.lu.se 
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