
Sikkerhets- og pålitelighetsforskning er et
spennende og utfordrende møte mellom ulike
fagdisipliner og brukere. Vi kjenner ikke resultatet
på forhånd, kanskje ikke en gang veien til målet.
Vi ønsker medarbeidere som kan initiere ny
aktivitet og som liker å arbeide i tverrfaglige
prosjektgrupper hvor menneske, teknologi og
organisasjon ses i sammenheng.

Avdelingen:
Avdeling for Sikkerhet og pålitelighet består av 
ca 20 medarbeidere og ligger under konsern-
området SINTEF Teknologi og samfunn. 
Vi arbeider i tett inngrep med næringslivet,
tilsynsmyndigheter og fagpersonell ved NTNU
innenfor områdene:

• Driftssikkerhet og vedlikehold
• Erfaringsdata og dataanalyse
• IKT-sikkerhetsledelse
• Menneskelige faktorer, samhandling og

organisasjon
• Pålitelighet av sikkerhetskritisk utstyr

• Risiko- og sårbarhetsanalyse
• Samfunnssikkerhet 
• Sikkerhetsledelse/-styring
• Ulykkesgranskning

Våre viktigste kunder finnes i industri (offshore og
landbasert), transport og offentlig forvaltning. 
Vi har et bredt internasjonalt nettverk. 

Arbeidsoppgaver/kvalifikasjoner:
Våre prosjekter krever utdanning på mastergrads-
nivå innenfor tekniske fag, realfag, humanistiske
fag eller samfunnsfag. I denne omgang er vi
spesielt interessert i å ansette personer med 
gode analytiske evner innen modellering og
analyse, men også søkere med annen bakgrunn 
vil være aktuelle. Vi ønsker også medarbeidere
som kan lede internasjonale prosjekter. 

For å prestere kreves trygghet og støtte. For oss
er omsorg en viktig verdi. En viktig del av jobben
din blir derfor også å bidra til at andre blir gode.

Vi ønsker flere kvinner på laget og oppfordrer
derfor spesielt kvinner til å søke.

Vi tilbyr
Vi tilbyr konkurransedyktig lønn, pensjons- og
forsikringsordninger, samt fleksibel arbeidstid. 
Du får gode muligheter for videreutdannelse og
personlig utvikling, bl.a. gjennom kurs ved NTNU,
faglige spennende prosjekter og fadderordning.

Lyst til å vite mer?  Ta kontakt med forskningssjef
Lars Bodsberg (lars.bodsberg@sintef.no) 
tlf: 73 59 27 58 eller se 
www.sintef.no/sipaa

Søknad med CV kan sendes som 
e-post til:
SINTEF Teknologi og samfunn
v/personalsjef Lasse Forseth
7465 Trondheim
e-post: lasse.forseth@sintef.no

Søknadsfrist: 10. mars 2006

SINTEF Teknologi og samfunn 

Konsernområdet omfatter virksom-
hets -og teknologiutvikling innen-
for næringsliv og offentlig sektor.
Målet er å øke verdiskapingen på
bedrifts- og samfunnsnivå
gjennom å oppnå:
- samfunnsnyttige løsninger
- høy produktivitet og 

innovasjonsevne
- gode endringsprosesser
- god kunnskapsledelse
- gode produksjonsprosesser
- godt arbeidsmiljø og sikkerhet
- sterk økonomi
- internasjonal konkurransekraft og
- god miljøforvaltning 

Området har generisk kompetanse
rettet mot alle bransjer og offentlig
sektor, samt bransjekompetanse
innenfor olje og gass og samferd-
selssektoren.

www.sintef.no

SINTEF Teknologi og samfunn
Avdeling Sikkerhet og pålitelighet søker:
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