
 

Ny forskningsdirektör till BeFo 
 
Stiftelsen Bergteknisk Forskning, BeFo, främjar och driver forskning, utveckling och 
innovation inom området bergteknik. Forskningen bedrivs i bred samverkan med ett 
trettiotal huvudmannaorganisationer. Genom BeFos verksamhet stärks 
samfinansieringen av forskning tillsammans med branschens intressenter för ett 
effektivt, hållbart och ekonomiskt byggande i berg. 
 
BeFo söker en ny forskningsdirektör då nuvarande, Per Tengborg, efter många år i rollen 
närmar sig pension. 
 
Om rollen 
Hos oss finns en betydelsefull roll för dig som har god förankring i bergbranschen eller 
på annat sätt har förståelse för praktiska och teoretiska utmaningar inom bergbyggande 
och som brinner för forskning och utveckling. Som forskningsdirektör befinner du dig 
mellan näringsliv och akademi med stora möjligheter att påverka. 

• Du leder och utvecklar BeFos verksamhet som idag omsätter ca 15 MSEK per år i 
ett 40-tal forskningsprojekt som bedrivs i samverkan med branschens aktörer 

• Du är föredragande i stiftelsens styrelse och är ordförande i forskningsrådet 
• Du företräder BeFo i branschorganisationer både i Sverige och internationellt,  

t. ex. Svenska Bergmekanikgruppen (ISRM), Think Deep Sverige, Sveriges 
Bygguniversitet, IEG 2.0 och utskott inom International Tunnelling and 
Underground Space Association (ITA) 

Vi sätter stort värde på dina personliga egenskaper som ledare och din kommunikativa 
förmåga. Det är ett mervärde om du har tidigare erfarenhet av forskning. Del av arbetet 
behöver utföras från kansliet, men det finns också möjlighet att arbeta från annan ort. 
Tjänsten innebär resor både i Sverige och utomlands. 

Praktiskt 
BeFo har gemensamt kansli i Stockholm med fyra anställda tillsammans med Svenska 
Bergteknikföreningen. Forskningsdirektören har ett samordningsansvar för BeFo och 
Svenska Bergteknikföreningen. 
 
Vill du veta mer om tjänsten får du gärna kontakta Per Tengborg telefon +46 706-38 
58 04 eller Thomas Dalmalm (ordf. i BeFos styrelse) telefon +46 70 545 70 13. 
Stiftelsen Bergteknik Forskning (befoonline.org) 
 
Välkommen med din ansökan till info@befoonline.org. 

Sista ansökningsdag är den 30 maj. 

https://www.befoonline.org/hem__1
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