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Denne karrierebeskrivelsen er utviklet under prosjektene NBS Phase 2 og STE(A)M IT. NBS-piloten ble initiert og finansiert av EU-kommisjonens generaldirektorat for forskning og innovasjon, og 
European Schoolnet fører tilsyn med intervjuene og utarbeidingen av karrierebeskrivelsene med støtte av VO EUROPE (https://www.vo-group.be/en). Arbeidet som presenteres i dette dokumentet, 
har også mottatt økonomisk støtte fra EUs ERASMUS+-program og deres prosjekt STE(A)M IT (finansieringsavtale 612845-EPP-1-2019-1- BE-EPPKA3-PI-FORWARD), koordinert av European Schoolnet. 
Innholdet i dette dokumentet er utelukkende organisatorens ansvar og gjenspeiler ikke holdningene til Den europeiske union eller Forvaltningsorganet for undervisning, audiovisuelle medier og kultur, 
og de kan ikke holdes ansvarlig for måten informasjonen i dette dokumentet kan bli brukt på.  

 

Yrkes- beskrivelse: forsker innen naturbaserte løsninger 

Jeg er miljøingeniør med doktorgrad i bioteknologi, og jeg jobber som forsker ved CIIMAR – 

Interdisciplinary Center for Marine and Environmental Research, på området naturbaserte løsninger 

(NBS). Jeg er gjesteprofessor ved University of Saint Joseph (Macau SAR, Kina) og ved universitetet i 

Porto (Portugal). Helt fra starten har jeg integrert prosjekter knyttet til NBS i ulike kontekster. Jeg har 

nylig vært involvert i prosjektene «Ecological and Integrated Sanitation – ECOSAN», «Nature-Based 

Solutions for a Cleaner and Safer Macao» og «COST Action CA17133 – Implementing Nature-Based 

Solutions for Creating a Resourceful Circular City.» Jeg har også vært med på flere prosjekter i 

forbindelse med opplæring for bærekraftig utvikling. Jeg er seniormedlem og styremedlem i 

Ingeniørforbundet (region nord) og visepresident for Det nasjonale portugisiske forbundet for grønne 

tak. Jeg bidrar aktivt til miljøopplæring og engasjement hos organisasjoner, bedrifter og kommuner 

knyttet til NBS og tiltak for å begrense og tilpasse oss klimaendringene.   

 

 

Jobben som forsker fokuserer på utvikling av naturbaserte løsninger (NBS), som grønne tak eller vegger 

eller konstruerte og flytende våtmarker, for å løse samfunnsproblemer i samsvar med 

bærekraftsmålene (SDG). Videre omfatter NSB effektiv ressursbruk for å bevare områder, og det kan 

fungere som verktøy for å tilpasse seg og redusere klimaendringene. Dette innebærer «å jobbe med 

naturen» i flere dimensjoner og at man trenger et solid kunnskapsgrunnlag i realfag. Jeg integrerer flere 

programmer for å teste forretningsmodeller for teknologier utviklet i akademia. I forbindelse med NBS 

jobber jeg langs tre linjer: vitenskapelig forskning, utdanning og engasjementer hos organisasjoner. Jeg 

samarbeider med utdanningsinstitusjoner, kommuner, bedrifter og organisasjoner. 

Realfagsbakgrunnen min har gitt meg de kunnskapene jeg trenger for å prestere på høyeste nivå på 

fagfeltet jeg har valgt.  

 

 

Jeg har alltid vært interessert i fag som handler om miljø og dynamikken og interaksjonene i naturen. 

Jeg ønsket å bidra positivt til samfunnet, noe jeg kunne gjøre med engasjement og glede. Bestemoren 

gjorde meg oppmerksom på muligheten til å jobbe som miljøingeniør og hvilke veier jeg kunne velge 

etter universitetet. Senere oppdaget jeg forskningen og arbeidet med naturbaserte løsninger. Jeg så 
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potensialet i form av innovasjon og muligheten til å tilegne seg kunnskap og formidle den videre til andre 

gjennom samarbeid og undervisning.  

 

 

For meg starter en typisk arbeidsdag med en oppdatering på pågående eksperimenter og prosjekter 

sammen med kolleger og studenter. Jeg har jobbet mye med undersøkelser i felt når det gjøres forsøk 

med implementering av naturbaserte løsninger, og jeg jobber på laboratoriet. Jeg foreleser i NBS på 

universitetet, og jeg besøker barneskoler for å jobbe med dette temaet sammen med lærere og elever. 

Jeg holder ofte kurs for teknikere som jobber i kommunen, og for offentligheten. Andre aktiviteter er 

møter med internasjonale partnere som er med i pågående prosjekter, holde meg oppdatert på 

vitenskapelig litteratur og delta på internasjonale konferanser. Jeg er også aktiv i flere aktiviteter knyttet 

til opplæring i bærekraft og arbeid for å formidle informasjon om NBS og løsninger for å dempe og gjøre 

tilpasninger til klimaendringene.  

 

 

Etter at jeg var ferdig på videregående ante jeg ikke hva jeg skulle gjøre. Men fascinasjonen for å skjønne 

jordsystemet, effekten av menneskelig aktivitet og hva som kunne gjøres for å minimere eller forebygge 

den, førte meg til studiet for å bli miljøingeniør. Jeg hadde et utvekslingsopphold i Storbritannia der jeg 

studerte fytoremediering av kontaminert jord, noe som ga meg et inntrykk av hvordan det var å «jobbe 

med naturen», jeg så potensialet som lå i internasjonal erfaring og nytten av samarbeid og 

kunnskapsutveksling. Etterpå fullførte jeg en doktorgrad i bioteknologi ved det katolske universitetet i 

Portugal, og jeg hadde to oppdrag som postdoc innen naturbaserte løsninger for forvaltning, behandling 

og gjenbruk av vann. Jeg prøver alltid å følge med på den siste vitenskapelige og teknologiske utviklingen 

gjennom å delta i nettverk og på kurs og konferanser. Dette har gitt meg et helhetlig syn på jordsystemet 

og har vist meg hvordan jeg kan bidra til å skape en mer bærekraftig fremtid. Karrieren har vært 

tverrfaglig, der realfag alltid har vært representert og integrert. 

 

 

Nøkkelferdigheter på faglig nivå 

Analytiske ferdigheter: det er viktig å holde seg oppdatert på ditt eget forskningsfelt. Gode kunnskaper 

om analytiske verktøy og dataanalyse er ønskelig. Kritisk tenkning og gode problemløsningsferdigheter 

er også avgjørende.  

Tekniske og ingeniørmessige ferdigheter: Forskere på naturbaserte løsninger bør ha en praktisk 

tilnærming til de daglige utfordringene de må adressere.    

EN TYPISK ARBEIDSDAG 

 

STUDIER OG KARRIERE 

 

NØKKELFERDIGHETER 
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Kommersielt: når det gjelder bruksområdene for NBS har kunnskaper om «business storytelling» gjort 

meg i stand til å oppskalere og reprodusere løsningene for å kunne forklare konseptet for interessenter 

og beslutningstakere. Jeg har også mottatt flere æresbevisninger og utmerkelser for ideene om hvordan 

NBS kan brukes. 

Kommunikasjon: nøkkelen til suksess er å være åpen for samarbeid med andre. Jeg har også jobbet med 

å bli flinkere til å snakke offentlig og til å skrive, for å formidle arbeidet og fremskrittene i forskningen.  

Informasjonsteknologi: evnen til å behandle data ved hjelp av datagrafikk er også viktig, særlig når man 

skal legge funnene inn i tekniske rapporter, publikasjoner og læringsressurser. 

Administrasjon: det er viktig å holde oppe motivasjonen hos studentene og teamet. I tillegg bør 

forskningen være godt planlagt for å oppnå de tenkte resultatene og utnytte tilgjengelige ressursene 

best mulig.  

Markedsføring: i våre dager er det svært viktig med strategiske budskap i ulike kanaler (sosiale medier, 

TV, aviser osv.) og i et etablert nettverk for å formidle vitenskapelige fremskritt. Dette bør gjøres på en 

inkluderende måte, slik at det er tilgjengelig og forståelig for alle.   

Personlige og sosiale ferdigheter: 

Motivasjon og resiliens:  en forsker på NBS-området må være motivert og tåle motgang, og ha styrke til 

å fortsette når ikke alt går som planlagt.  

Nysgjerrighet og kreativitet: det er viktig å være åpen for nye oppdagelser, og å bruke kreativitet for å 

finne innovative løsninger. 

Lagånd: for å sette ideene ut i livet og få dem til å fungere, er man helt nødt til å samarbeide og jobbe i 

team på en etisk måte.  

Selvdisiplin: arbeidsdisiplin og god organisering gjør det mulig å jobbe tverrfaglig.   

Produktivitet og ansvar: høy produktivitet og fremragende forskning oppnås når du er engasjert i 

arbeidet.  

Initiativ: som forsker innen NBS må jeg jobbe proaktivt for å tenke ut og utvikle løsninger som kan dekke 

samfunnets utfordringer og behov i tråd med bærekraftsmålene (SDG).  

 

 

En med min bakgrunn kan jobbe i akademia, som lærer eller forsker, i konsulentselskaper som tilbyr 

rådgivning og tjenester innen miljøopplæring og opplæring i bærekraft, i privat sektor som ekspert på 

miljøbioteknologi og ingeniørfag, i offentlig eller privat sektor med vannforvaltning, avfallshåndtering 

og oppgaver innen bevaring og rehabilitering av økosystemer – fra implementering til drift og 

vedlikehold, i kommuner som jobber med miljøproblemer og i strategisk planlegging for demping av og 

tilpasning til klimaendringene.  

 

KARRIEREUTSIKTER 
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Når man jobber med vitenskapelig forskning på naturbaserte løsninger er man nødt til å tenke tverrfaglig 

fordi «å jobbe med naturen» krever en helhetlig tankegang.  Den store utfordringen er dermed å takle 

ulike bakgrunner, kunnskaper og synspunkter for å utvikle og studere en løsning. Å jobbe med forskning 

er også utfordrende fordi det er knyttet stor usikkerhet til resultatene av eksperimenter og forsøk, 

samtidig som det er dette som gjør det så spennende og fascinerende. Du kan føle at du bidrar til noe 

nyttig og meningsfylt. 

 

 

Hvis du prøver å finne ut hva du skal gjøre etter at du er ferdig med videregående, hvilket studium du 

skal velge, må du gå inn i deg selv og finne ut hva du trives med å gjøre, hva som gir deg glede og hva 

som engasjerer deg. Slik kan du finne ut hvordan du kan bidra til en bedre verden og sette spor. Vær 

nysgjerrig, åpen – og viktigst av alt: snakk med folk med ulik bakgrunn. Da får du ulike innspill til 

forskjellige veier og karrierer, og det blir enklere for deg å finne ut hva som er riktig for nettopp deg. 

Hver gang det arrangeres foredrag, forelesninger eller besøk på skolen, er det lurt å benytte anledningen 

til å bli kjent med andre virkeligheter og få innblikk i hva som skjer i verden. Ha alltid tro på drømmene 

dine og gjør dem til virkelighet. 

 

 

Når det er mulig, bør du prøve å få elevene/barna til å bli kjent med folk som jobber med ulike fagfelt, 

slik at de kan få et bilde av alle valgmulighetene. 

Jobb aktivt med å identifisere barnas potensial, støtte og veilede dem gjennom hele prosessen og få 

frem det beste i dem. I tillegg er det viktig å oppmuntre den personlige, faglige og ferdighetsmessige 

utviklingen. Hvis de får muligheten, vil de bli bedre kjent med seg selv og bli trygge på veien de velger. 

 

 

Cristina Calheiros’ profil: https://www.cienciavitae.pt/portal/en/5D10-BCF9-05F6 

Offentlig forelesning om naturbaserte løsninger for vannforsyning til byer: 

http://ise.usj.edu.mo/events-calendar/public-lecture-nature-based-solutions-for-water-in-cities/ 

A COST Action on Circular Cities and Nature-Based Solutions: 

https://www.youtube.com/watch?v=eN0Bjt9RTyQ 

UTFORDRINGER 

RÅD TIL STUDENTENE 

RÅD TIL LÆRERE OG FORELDRE 

LES MER 

https://www.cienciavitae.pt/portal/en/5D10-BCF9-05F6
http://ise.usj.edu.mo/events-calendar/public-lecture-nature-based-solutions-for-water-in-cities/
https://www.youtube.com/watch?v=eN0Bjt9RTyQ
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CIIMAR – Nature-based Solutions for Water Management and Ecosystem Services Promotion: 

https://www.portoprotocol.com/case-studies/ciimar-nature-based-solutions-for-water-management-

and-ecosystem-services-promotion/ 

ANCV (Det nasjonale portugisiske forbundet for grønne tak): https://www.greenroofs.pt/ 

Widening Interdisciplinary Sustainability Education (WISE): http://wiseproject.info/ 

Partnership for Sustainable Development and Social Innovation (PASSION): 

http://passion.civitas.edu.pl/  

Geoethics Outcomes and Awareness Learning (GOAL): https://goal-erasmus.eu/  

 

 

 

 

 

 

 

 

Oversettelsen er levert av Scientix, finansiert fra EUs H2020 forsknings- og innovasjonsprogram – 

prosjekt Scientix 4 (Tilskuddsnummer: 101000063), koordinert av European Schoolnet (EUN). Innholdet 

i dette dokumentet er arrangørens eneansvar og representerer ikke oppfatningen til EU-kommisjonen 

(EC), og EF er ikke ansvarlig for bruk av informasjonen. 
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