Overingeniør innen data
Om stillingen
Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag er det fra 01.08.2019 ledig fast 100 % stilling som overingeniør innen data.
Stillingen er knyttet til Institutt for realfag og industrisystemer og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. ved campus
Kongsberg.
Overingeniøren vil i møte med studentene ivareta et viktig ansvar knyttet til i å ivareta og utvikle fakultetets omdømme og profil. Vi ønsker at
våre medarbeidere skal trives og tilbyr selvstendige arbeidsoppgaver hvor samarbeid og kollegial støtte inngår som viktige komponenter.
Aktuelle arbeidsoppgaver
administrasjon av VMWare og virtuelle maskiner (Linux og Windows) som brukes i undervisning
veilede master- og bachelorstudenter innen områder som:
programmering: C++, Java, Python mm.
Embedded systems: Arduino, Raspberry Pi, FPGA mm.
digitalteknikk
bidra i utvikling av studie- og emneplaner innen datafag
ivareta et overordnet ansvar for Dronesonen, som er campus Kongsbergs faglige tumleplass for data- og elektroingeniørstudenter.
Dette inkluderer bl.a. å organisere morsomme og interessante faglige aktiviteter utover det regulære studietilbudet
planlegging og gjennomføring av små kurs innen periferemner som f.eks. versjonskontrollsystemer, "best practices" og "patterns"
utlån og innkjøp av utstyr
deltagelse i markedsførings- og rekrutteringsarbeid rettet mot nye studenter
bistå og avlaste i andre løpende oppgaver etter behov og avtale med instituttleder

Kvalifikasjoner
dataingeniørutdanning fra universitet eller høgskole minimum tilsvarende bachelornivå, gjerne utdanning som sivilingeniør eller
mastergradallsidig
arbeidserfaring og relevant tilleggsutdanning kan erstatte deler av utdanningskravet
gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk. Utenlandsk søkere må kunne dokumentere kunnskaper
tilsvarende Bergens test i Norsk
allsidig datakunnskap og erfaring på tvers av plattform, språk og rammeverk.

Personlige egenskaper
gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
motivasjon og initiativ
fleksibilitet og serviceinnstilling
evne til å arbeide selvstendig og i team
evne til prioritering og orden i perioder hvor det er stort arbeidspress
interesse for å holde seg oppdatert innen de nyeste standardene og utgavene av programmeringsspråk og andre relevante områder
evne til å motivere, oppmuntre og engasjere.

Vi tilbyr
spennende og utviklende fagmiljø med stimulerende arbeidsoppgaver
inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
god pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
ansattegoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn og vilkår
Overingeniør (stillingskode 1087): NOK 488 500 - 607 700 pr. år. Lønnsplassering etter tjenesteansiennitet. I særskilte tilfeller kan høyere lønn
vurderes. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i
arbeidsområdet.
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Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål. Tilsettingsorgan er
tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.
Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med
innvandrerbakgrunn.
I tillegg ønsker vi at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med
redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.
I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført
på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon
For spørsmål om stillingen:
Instituttleder Olaf Hallan Graven, tlf: 31 00 89 01, e-post olaf.hallan.graven@usn.no.
For spørsmål om søknadsprosessen:
Seksjonssjef Britt G. Wien, britt.g.wien@usn.no.

Slik søker du
Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad, CV og vedlegg elektronisk ved
å klikke på lenken ”Søk stillingen”.
Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Om oss
Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisningsog FoU-virksomhet på åtte campus.
Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og
utviklingsarbeid.
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