Prosjektkoordinator for IDUN - "fra PhD til
professor"
Om stillingen
På NTNUs Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE) er det bare 13% av professorene som er kvinner.
IDUN prosjektet skal jobbe med å rekruttere flere kvinner til PhD- og vitenskapelige stillinger.
Det er behov for en prosjektkoordinator
Koordinatoren skal jobbe proaktivt med fakultetet, instituttene, men også næringslivet, samt forskningssektorer nasjonalt og internasjonalt, for å
nå prosjektets mål.
Prosjektet vil ha oppstart 1.august 2019.
Les mer om IDUN-prosjektet
Stillingen rapporterer til Prosjektleder

Arbeidsoppgaver
Bidragsyter i diskusjoner i prosjektets strategi og øvrige aktiviteter
Budsjettering, holde orden på økonomi i samarbeid med controllere og prosjektøkonomer
Arrangere møter, seminarer og å spre informasjon om prosjektet
Utarbeidelse av rapporter til NFR og NTNU
Administrativ støtte til prosjektledelse og mentorer
Prosjektet er nettopp tildelt og aktivitetene fortsatt i støpeskjeen, så den som ansettes må regne med å kunne få andre arbeidsoppgaver enn de
som er nevnt her. I tilfelle det i enkelte perioder er mindre administrativt arbeid i senteret enn det som en full stilling tilsier, vil andre
arbeidsoppgaver også kunne påregnes

Kvalifikasjonskrav
Relevant utdanning på minimum masternivå
Erfaring med utviklingsprosjekter
Kunnskap om eller erfaring fra rekruttering
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk.

Ønskede kvalifikasjoner
Erfaring fra likestillingsarbeid
Kunnskap om elektroteknikk, informasjonsteknologi eller matematikk
Erfaring med og innsikt i prosjektøkonomi og regnskap
Kunnskap om forskning

Personlige egenskaper
Vi ønsker oss deg som:
Er initiativrik og selvstendig i oppgaveutførelsen
Har gode samarbeidsegenskaper, bygger relasjoner og er kontaktskapende
Er åpen og liker variasjon
Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr
spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
åpent og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
ansattegoder og fordeler

Lønn og vilkår
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Stillingen som rådgiver kode 1434 lønnes normalt fra brutto kr 597 400,- pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønn trekkes 2 %
lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansattloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter
ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Generell informasjon
Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell
bakgrunn. I henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på
søkerlisten.
Spørsmål om stillingen kan rettes til Letizia Jaccheri, tlf. 91897028, e-post: letizia.jaccheri@ntnu.no
Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Søkere som inviteres til intervju må ta med bekreftede kopier av
attester og vitnemål. Søknaden merkes med referansenummer: 2019/11195
Søknadsfrist: 31.05.2019

NTNU - kunnskap for en bedre verden
NTNU - kunnskap for en bedre verden
Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.
Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk
Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk er Norges største universitetsmiljø innenfor IKT, elektrotekniske og matematiske fag. Vårt
mål er å bidra til en smart, trygg og bærekraftig framtid. Vi vektlegger høy internasjonal kvalitet i vår forskning, utdanning, nyskaping og
formidling. Fakultetet består av sju institutter og en fakultetsadministrasjon.
Jobbnorge-ID: 168754, Søknadsfrist: Søknadsfristen er gått ut
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