Få tillgång till spetskompetens
inom Life Science
– erbjud ett praktikprojekt till
en disputerad forskare
Nu finns möjligheten att anlita en disputerad forskare vid
KI som genomför ett uppdrag utifrån din organisations
specifika behov. Forskaren finansieras till största del av KI
under praktiken. Organisationen delfinansierar enligt en
fast schablon.

KI Karriärservice erbjuder utvalda och mycket motiverade forskare
från KI, möjligheten att genomföra två-tre månaders praktik på en organisation inom Life science och hälsa.
Forskarna är verksamma inom olika forskningsområden med kompetenser relevanta för olika uppdrag och organisationer. Projektet definieras
utifrån din organisations specifika behov och kan exempelvis vara en
laborativ arbetsuppgift, metodutveckling eller en vetenskaplig utredning.

”Praktik
”
för forskare

Genom praktikprogrammet får ni tillgång till forskningskompetens som
kan användas för kvalificerade arbetsuppgifter inom organisationen. Det
ökar er exponering mot forskarvärlden och ger värdefulla kontakter på KI
som kan leda till nya samarbeten och framtida rekryteringsmöjligheter.
Mer info >>

Intresserad?
Kontakta Karolinska Institutets
Karriärservice:
career-service@ki.se
Anmäl ditt intresse snarast!
Länkar till mer information:
Praktikprogram för forskare
Samverkan med företag

Om forskarna
Forskarna som söker till praktikprogrammet är ofta postdocs, men även
mer seniora forskare är intresserade av externa projekt. De forskar inom
t.ex. allergi, cancer-genetik, HIV, humana stamceller, klinisk mikrobiologi,
neurofysiologi inflammation och strukturbiologi.
Om praktiken
Praktiken, som utgör 2-3 månader kan genomföras på hel- eller deltid.
Större delen av praktiken ska vara en praktisk arbetsuppgift som är
meningsfull för både forskaren och organisationen. Det är viktigt att
forskarens kompetens tas tillvara på bästa sätt. Praktiken ska också
innehålla en introduktion till organisationens medarbetare och struktur,
uppdrag och/eller forskning.
Förutsättningar för samarbete
Organisationen lämnar in en skriftlig beskrivning av projektet som ska
ingå i praktiken innan programstart och deltar även i ett mingel då möjlighet ges för intresserade att ställa frågor.
Utlysningar av praktikprojekt sker flera gånger under året. Forskarna är
mycket kompetenta och självgående och är vana att driva projekt framåt.
Organisationen tillhandahåller en person/handledare som kan introducera forskaren i arbetet. Efter genomförd praktik får handledaren utvärdera
projektets genomförande.
Forskarnas lön finansieras till största del av KI under praktikmånaderna.
Organisationen delfinansierar praktiken med 40 000 kr inkl. moms.
Vi diskuterar gärna idéer på praktikprojekt och andra samarbeten som ni
tror skulle gynna både er och oss. Välkomna att höra av er!

”

Det här är ett utmärkt
tillfälle för oss att få
mindre, men viktiga
projekt genomförda,
med högkvalificerade
forskare.

”

”

Vi fick både praktisk
hjälp och intellektuell
input. Det var precis det
vi letade efter.

”

