Leder til Asiaqs Hydrologi og Klima gruppe
Asiaq, Greenland Survey søger en gruppeleder med evner for feltarbejde og data analyser
Vi tilbyder et job der kombinerer udfordringer og opgaver indenfor projekt- og gruppeledelse med
indsamling, analyse, vurdering og formidling af hydrologiske og klimatiske data.
I faggruppen for hydrologi og klima er vi ti medarbejdere, der omfatter elektronikteknikkere, akademikere og forskere. Vi arbejder bredt med undersøgelser af klima og vandressourcer i hele
Grønland; herunder feltarbejde, kvalitetssikring af data, analyser, modelarbejde og formidling. Vi
løser opgaver for kunder og deltager i internationale forskningsprojekter.
Du vil fungere som daglig leder af faggruppen og vil være ansvarlig for opsøgende kundekontakt
og projektledelse samt prioritering og planlægning i samarbejde med ledelsen. Du er indstillet på at
yde en indsats for at levere innovative løsninger tilpasset vores kunders behov. Du vil have mulighed for at bidrage til udviklingen af forskningsprojekter, og herudover vil du indgå i gruppens faglige arbejde.
Du har en akademisk naturvidenskabelig uddannelse indenfor arktisk hydrologi og/eller arktisk
meteorologi og klima. Du har viden om - og erfaring med - de tekniske aspekter af dataindsamling
og instrumentering i felten samt håndtering af data i forbindelse med databaser og formidling. Udover dine faglige kvalifikationer har du erfaring med moderne projekt- og teamledelse.
Du er fagligt dygtig, initiativrig og udadvendt, samt god til at formulere dig skriftligt og mundtligt på
dansk og engelsk.
Asiaq er en nettostyret virksomhed under Grønlands Selvstyre og spiller en væsentlig rolle som
Grønlands center for data, viden og kompetencer vedrørende stedfæstet information om det fysiske miljø. Vores hovedkontor i Nuuk er besat med engagerede medarbejdere fra forskellige lande,
kulturer og fagområder, og vi samarbejder i et uformelt, åbent og tværgående projektmiljø.
Ansættelsesvilkår
Løn - og ansættelsesvilkår ifølge overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og relevant faglig
organisation. Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.
Tiltrædelse hurtigst muligt.
Yderligere oplysninger
Du kan læse om Asiaq og vores produkter, services og forskningsprojekter på www.asiaq.gl. Du er
velkommen til at høre nærmere om stillingen hos fagkoordinator Dorthe Petersen eller direktør Bo
Naamansen på tlf. +299 34 88 00.
Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal være Asiaq i hænde senest fredag den 10. marts 2017.
Mærk ansøgningen ’HKM – gruppeleder’ og vedlæg CV, samt relevante eksamenspapirer. Send ansøgningen til mailadressen: asiaq@asiaq.gl.

