erhvervsforsker
erhvervsforsker

Nyt erhvervsforsker-team
om cirkulært byggeri
Er du en virksomhed eller offentlig organisation, som arbejder med
det byggede miljø og bæredygtighed og ønsker at bruge forskning
som løftestang for virksomhedens eller organisationens innovation
og udvikling?
Eller er du et forskningstalent, der brænder for at påvirke, hvordan
vores bygninger og byer kan understøtte omstillingen til et bæredygtigt og cirkulært samfund?
Eller er du en universitetsforsker, som er optaget af cirkulært byggeri og gerne vil vejlede en erhvervsforsker?
Innovationsfonden og Realdania er gået sammen om et målrettet
erhvervsforskeropslag om cirkulært byggeri. Ambitionen er et
markant og gennemgribende, praksisorienteret forskningsboost
til byggeriet, som skal fremme Danmarks bæredygtige omstilling.
Opslaget giver plads til op til 15 erhvervsforskere. De 15 forskere
vil – udover at forske for deres virksomhed og universitet – blive
en del af et team med BLOXHUB i København som mødested.
Forventet opstart ultimo 2020. Der er tale om et særopslag for
virksomheder og offentlige organisationer, hvor man kan søge
erhvervs-PhD eller erhvervspostdoc.
Ansøgningsfristen er den 30. april 2020.
Tre events
For at få så mange stærke ansøgninger som muligt, arrangerer vi
i samarbejde med BLOXHUB tre events fra november til februar,
som er målrettet virksomheder, forskningstalenter og universiteter.
Alle tre events vil foregå i BLOXHUB, og det er muligt at deltage i
alle tre eller færre.
Informationsmøde – d. 14. november 2019 kl. 15-17:
Hør om erhvervsforskerordningen, det faglige fokus i opslaget, og
hvad det vil sige at være en del af teamet. Mød også virksomheder
og erhvervsforskere, der er i gang i dag. Tilmeld dig her
Matchmaking-møde – d. 5. december 2019 kl. 15-17:
Interesserede kandidater får mulighed for at pitche deres
projektidé og virksomheder kan annoncere efter særlige typer
projekter. Tilmeld dig her
Skriv den gode ansøgning – d. 20. februar 2020 kl. 15-17:
Mødet er for dig, der er ved skrive ansøgning til Innovationsfonden.
Få konkrete råd til ansøgningen og svar på spørgsmål om det
faglige fokus. Tilmeld dig her
Læs mere om opslaget på innovationsfonden.dk
Læs om erhvervsforskerteamet og om BLOXHUB på bloxhub.org

