Försöksdjursveterinär (vikariat)
Karolinska Institutet, Institutionen för komparativ medicin
Karolinska Institutet har en central infrastrukturell avdelning, Komparativ medicin, som organiserar och
handlägger försöksdjursverksamheten. Veterinärerna är organiserade här och utgör Institutets främsta
specialister inom försöksdjursvetenskap. Under 2018 tas Europas modernaste djurhus i bruk här.
Avdelning
Som försöksdjursveterinär är du primärt placerad vid ett av våra djurhus, men jobbar i team tillsammans
med kollegor. Du ingår i djurhusets ledningsgrupp samt arbetar nära föreståndarna. Du tar en aktiv del i
planeringen av de försök som sker på respektive djurhus, bl.a. genom medverkan när de
djurförsöksetiska ansökningarna skrivs och vid projektplaneringsmöten. Du ska också aktivt delta i
Komparativ medicins veterinärkollegium för att bl.a. upprätta veterinära planer enligt L150 för
Karolinska Institutets försöksdjursanläggningar. Veterinärkollegiet är även remissinstans inom
Karolinska Institutet.
Vi söker nu en försöksdjursveterinär med intresse för Karolinska Institutets forskningsuppdrag och av ett
gott djurskydd. Tjänsten är ett föräldravikariat på åtta månader med möjlighet till viss förlängning.

Arbetsuppgifter
Som försöksdjursveterinär medverkar du till att ansvarsområdet präglas av hög kvalitet, speglad i god
djuromsorg, optimering av försöksplanerna, hög etisk profil och god serviceanda. Du bistår
verksamheten med veterinärmedicinsk service och rådgivning rörande försöksuppläggning och deltar i
kvalitetsprogram rörande diagnostik, behandling och förebyggande hälsovård för försöksdjuren samt
medverkar i viss mån i utbildning inom försöksdjursvetenskap. Vissa administrativa arbetsuppgifter
förekommer. Arbetet kan omfatta kontakt med forskargrupper där den övervägande delen av
kommunikationen sker på engelska.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad veterinär. Goda kunskaper i aktuell försöksdjurslagstiftning samt i
svenska och engelska är nödvändiga. Arbetet gentemot ledande forskare gör att en forskarutbildning
(gärna inom anestesi/analgesi, genteknik, patologi eller smittskydd) är meriterande, men även en
nyutexaminerad leg. veterinär kan bli aktuell. Den vi söker trivs med att arbeta både individuellt och i
grupp. Framgång i arbetet bygger på förtroende, skicklighet och flexibilitet varför sökande bör kunna
lyssna aktivt och balansera olika verksamhetsintressen. Vi värderar goda användarkunskaper i Officepaketet.
I denna rekrytering lägger vi mycket stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet.

Villkor
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.
Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att på ett avgörande
sätt bidra till att förbättra människors hälsa. I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största
andelen medicinsk akademisk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år
utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.
Enligt Riksarkivets föreskrifter arkiveras ansökningshandlingar i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit
laga kraft. Detta gäller dock ej bilagor som är tryckta eller på annat sätt publicerade.
Karolinska Institutet strävar efter att vara en arbetsplats med jämn könsfördelning som är fri från
diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men
bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare
jobbannonser.
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