
 

 

 

Utvikler innen Scientific Data Management 
Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling, 

Bergen, Norge 
 
Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling (NERSC) er en uavhengig ideell forskningsstiftelse. 
Senteret utfører multidisiplinær forskning med fokus på marine, kryosfære og atmosfære studier, 
integrert med innovasjon og tjenesteutvikling. Arktis et ett av våre hovedsatsningsområder. Forskere 
ved NERSC deltar aktivt i utdanning og kompetansebygging, samt formidling av forsknings-
resultater til offentlig sektor, industri og samfunnet forøvrig. 
En full stilling som utvikler er ledig i forskningsgruppen Scientific Data Management Group ved 
NERSC. Den som ansettes vil jobbe med programutvikling i norske og europeiske data infrastruktur 
og forskningsprosjekter som NERSC leder eller deltar i. Arbeidet blir utført i samarbeid med andre 
forskningsgrupper ved NERSC, og med forskere og utviklere innen ulike forskningsmiljøer i Norge 
og internasjonalt.  

Ansvarsområder  
• Utvikling av komponenter for data infrastrukturer og Web-GIS, inkludert tjenester for 

data prosessering. 
• Definisjon og tilpasning av formater for lang-tids lagring av vitenskapelige data. 

Kvalifikasjoner 
• Master eller PhD i informatikk eller computer science. 
• Erfaring med objekt-orienterte programmeringsspråk (f.eks. Java, JavaScript, Python). 
• Erfaring med relasjonsdatabaser (f.eks., PostgreSQL, MySQL). 
• Erfaring med romlige databaser (f.eks. PostGIS) vil telle positivt. 
• Erfaring med web utviklingsrammeverk som Liferay, Drupal, React eller lignende. 
• Kjennskap til standard data formater for geografiske data er ønskelig. 
• Kjennskap til sky-utviklingsverktøy som Docker, Kubernetes eller lignende er ønskelig.  
• Kjennskap til MATLAB og shell scripting i Linux-miljø er ønskelig. 

Ferdigheter 
• Være strukturert og løsningsorientert.   
• Beherske versjonskontrollsystemer som git, og testrammeverk som JUnit. 
• Kunne jobbe like godt i interdisiplinære team og individuelt. 
• Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig. 

Vi kan tilby 
• Et interessant og profesjonelt utfordrende arbeidsmiljø. 
• Pensjonsavtaler. 

Lønn vil bli avtalt basert på søkers erfaring og ferdigheter, innenfor nasjonale standarder. 
Arbeidsspråk ved NERSC er norsk og engelsk.  
Søknaden skal inneholde: 

1) En kort oversikt over relevant erfaring, samt motivasjon for å søke stillingen.  
2) CV med relevant utdanning, ferdigheter og arbeidserfaring. 
3) Relevante attester og vitnemål (f.eks. Master og PhD grad).  
4) To referanser.  

Søknaden skal sendes på e-post med tittel "Application for Programmer position in Scientific Data 
Management" til admin@nersc.no, CC til Dr. Torill Hamre (torill.hamre@nersc.no).  
 
Søknadsfrist: 30.juni 2018.   Forventet start: medio august 2018. 
 


