Universitetslektor i norsk, kombinert stilling hos
NTNU og Trøndelag fylkeskommune
Om stillingen
Charlottenlund videregående skole, Trøndelag fylkeskommune (TRFK) og Institutt for lærerutdanning (ILU), NTNU har inngått et samarbeid for
å etablere et prosjekt for systematisk utprøving av kombinerte pedagogiske stillinger med arbeidsoppgaver som skal utføres både for ILU og
TRFK. Det overordnede målet er styrket kvalitet i lærerutdanningen og opplæring i skolen. Ansatte i kombinerte stillinger vil bidra til økt
gjensidig kompetanse som gir bedre praksis, opplæring og praksisstudier. Et engasjement i to fag- og arbeidsmiljø vil gi grunnlag for gjensidig
kunnskap og kompetanseutvikling.
Som universitetslektor vil du være ansatt ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Stillingen rapporterer til fagseksjonsleder for norskseksjonen
ved Institutt for lærerutdanning som er arbeidgiver og avdelingsleder for norskfaget ved Charlottenlund videregående skole. Stillingen vil ha
arbeidssted både ved Institutt for lærerutdanning, NTNU og ved Charlottenlund videregående skole. Stillingen er fast med foreløpig planlagt
prosjektperiode fra 01.08.19 - 31.07.23.

Arbeidsoppgaver
Samarbeid med fagseksjonen i norsk ved universitetsskolen og norskseksjonen ved Institutt for lærerutdanning.
Gjennomføring og planlegging av undervisning etter gjeldende studie- og læreplaner
Arbeid med videreutvikling av fagområdet
Administrative oppgaver.
Rett og plikt til å drive forskning og formidling innen sitt fagområde i det omfang som en universitetslektorstilling åpner for.
Ivareta faglig ansvar sammen med fagets øvrige vitenskapelige ansatte.
Oppfølging av lærerstudenters praksisstudier
Den som ansettes må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, organisatoriske endringer samt endringer i
prosjektplanen for stillingen.

Kvalifikasjoner
Lektorkompetanse i norsk.
Svært gode ferdigheter i begge målformer.
Undervisningserfaring fra norsk skole, lærerutdanning eller annen relevant undervisningserfaring er ønskelig.
Erfaring med FoU-arbeid vektlegges.
Erfaring med bruk av informasjonsteknologi i undervisningssammenheng vektlegges.
...............................
Det kreves utdanningsfaglig basiskompetanse. Den som ansettes uten å ha formell utdanningsfaglig basiskompetanse og ikke kan
dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges i løpet av to år etter ansettelse å gjennomgå godkjent kurs. Uniped v/NTNU tilbyr
kvalifiserende kurs.
Vi viser til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger for generelle kriterier for stillingen.
Pedagogiske evner og kvalifikasjoner vil bli vektlagt. Vurderingen vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i
vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning, samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. Aktuelle
kandidater vil bli invitert til prøveundervisning og intervju.

Personlige egenskaper
I tillegg til formelle kvalifikasjoner vil følgende personlige egenskaper bli tillagt stor vekt:
selvstendighet og engasjement
løsningsorientert innstilling
kommunikative ferdigheter
kollegial samarbeidsevne
engasjement for elever og studenter
kreativitet og fleksibilitet
initiativrik og motivert
evne og vilje til å bidra til et godt faglig og sosialt miljø
Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.
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Vi tilbyr
en mulighet for å jobbe i en utviklingsorientert stilling i et dynamisk prosjekt
spennende og utviklende oppgaver i sterke fagmiljøer på flere nivåer i utdanningssystemet
to åpne og inkluderende arbeidsmiljøer med engasjerte kolleger
gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
ansattgoder og fordeler

Lønn og vilkår
Stillingen som Universitetslektor, kode 1009, lønnes i samsvar med gjeldende lover, reglement, avtaler og regulativ. Fra lønn trekkes 2 %
lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.
Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter
ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.
Den som ansettes må følge arbeidstids- og tilstedeværelsesplikt ved skolen, jfr. SFS2213.
Gyldig politiattest, ikke eldre enn 6 måneder, må fremlegges ved ansettelse.

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 instituttleder Torberg Falch ved Institutt for lærerutdanning, tlf. 993 93 691, e-post: torberg.falch@ntnu.no
eller avdelingsleder studiespesialisering Johnny Svendsen ved Charlottenlund videregående skole, tlf. 74 17 47 58/917 37820, e-post:
arvsve@trondelagfylke.no.
Opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved å kontakte HR-seksjonen, SU-fakultetet ved Tove Rønsberg Røe, tove.ronsberg@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: SU-324.
Søknadsfrist: 05.05.2019

NTNU og Trøndelag fylkeskommune
NTNU - kunnskap for en bedre verden
Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.
Institutt for lærerutdanning
Vi har et fullverdig utdanningstilbud for grunnskole og videregåendeopplæring i et faglig sterkt og inkluderende kollegium. Vår forskning og vår
kunstneriske virksomhet er rettet inn mot læring, utdanning og skoleutvikling, og den langsiktige forskningen har gode vilkår. Institutt for
lærerutdanning er ett av instituttene ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.
Trøndelag fylkeskommyne
Vår visjon er «Vi skaper historie». Vi lever etter verdiene: Åpen og nysgjerrig i holdning, Modig og ansvarlig i handling.
Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4500 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig
for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse,
plan- og næringsutvikling.
Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste politiske organ. Vi har to administrasjonssteder: Steinkjer og Trondheim.
Jobbnorge-ID: 168790, Søknadsfrist: Avsluttet

Utlysningstekst (168790).pdf - Generert fra Jobbnorge.no den 23. september 2019 kl. 15:06

Side 2 / 2

