
Naturhistoriska 
riksmuseet 

Naturhistoriska riksmuseet ar en av de storsta institutionerna i sitt slag i Europa. Museet 
kombinerar en anrik tradition och unika samlingar med varldsledande forskning inom 
geologi, paleontologi, botanik och zoologi. Museet har ocksa omfattande verksamhet 
inom miljoovervakning. Enheten for bioinformatik och genetik bed river forskning och 
utvecklingsarbete inom populationsgenomik, fylogenetik och biodiversitetsinformatik. 
Enheten hyser ocksa ett modernt DNA-laboratorium och vi ar vard for Svensk 
biodiversitetsatlas (https://biaatlas.se), en nationell forskningsinfrastruktur sam stods av 
Vetenskapsradet. Enheten soker nu en 

PROJEKTLEDARE INOM OPPEN KALLKOD FOR FORSKNING 

Detta ar en unik mojlighet att bli nyckelpersanen i utvecklingen av ett system av central 
betydelse for naturhistarisk forskning ach informatianshantering. Uppbackat av ett 
internatianellt konsartium ach inriktat mot oppen kallkad har systemet potential att fa 
start genomslag bade nationellt ach internationellt. Ar du redo att anta utmaningen? 

Arbetsuppgifter 
Du kommer att leda arbetet med att utveckla ett samlingshanteringssystem - DINA
Web - for Naturhistoriska riksmuseet och liknande institutioner i Sverige ach utomlands. 
Bland annat erbjuder systemet, eller kommer att erbjuda, funktioner for att registrera 
nya samlingsforemal (daggdjur, faglar, insekter, vaxter, mineral, DNA-prover mm) och 
analysresultat, digitalisera samlingar, migrera data fran aldre system, samt soka och 
dela data nationellt och internationellt. Utvecklingsarbetet, som drivs agilt, bygger pa 
oppen kallkod och sker i ett internationellt samarbete som leds av gruppen pa enheten. 
Forutom projektledaren arbetar for narvarande sju personer inom gruppen, bade 
utvecklare och domanexperter. Las mer om projektet pa https://github.cam/DINA-Web/ 
och http://bit.ly/dina-project. 

Som projektledare har du star frihet att utforma hur vi arbetar mot malen. Du star for 
den dagliga arbetsledningen och ser till att gruppen far ratt aterkoppling fran anvandare 
och bestallare. Du ansvarar for tidsplaner, resultat ach leverabler infor projektets 
styrgrupp. Du utformar affarskalkyler och ansvarar for att uppsatta mal nas inom ramen 
for avsatta resurser. Du informerar am ach marknadsfor projektet i olika kanaler 
nationellt ach internatianellt. Du har ocksa ett overgripande ansvar for driften och 
underhallet av enhetens IT-system for forskning och samlingsarbete. Flertalet av dessa 
system kommer pa langre sikt att inga i eller ersattas av DINA-Web. 

Arbetet innebar manga kantakter med samlingspersonal, forskare och utvecklare vid 
Naturhistariska riksmuseet och liknande institutioner i Sverige och utlandet, liksom 
regelbundna resor, saval inom landet som utomlands. Museet erbjuder goda mojligheter 
till kampetensutveckling inom tjansten. 




