Førstekonsulent ID Gjøvik
Om stillingen
Ved Institutt for design, NTNU Gjøvik er det ledig 100% stilling som Førstekonsulent. Stillingen er administrativt knyttet til Institutt for design,
Fakultet for arkitektur og design, Norges tekniske- naturvitenskapelige universitet (NTNU). Instituttet tilbyr studieprogram innen
Interaksjonsdesign, Webutvikling, Webdesign og Grafisk design og Industriell design.
Stillingen inngår som en del av administrasjonen ved instituttet i Trondheim og rapporterer til nestleder ved i Gjøvik.

Arbeidsoppgaver
administrativ lederstøtte
førstelinje for BtB, variabel lønn
tilgangsavtaler
studieoppgaver knyttet til master og bacheloroppgaver
enklere personaloppgaver (læringsassistenter)
ansvar ved lokale arrangementer
redigering av studieprogrammenes nettsider
Endring av arbeidsoppgaver på påregnes i takt med videreutvikling av instituttet

Kvalifikasjonskrav
relevant utdanning fra universitet eller høyskole på minimum tilsvarende bachelornivå, ved lang og relevant erfaring kan
utdanningsnivået fravikes
gode IT-kunnskaper
god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner
praktisk erfaring innenfor en eller flere av stillingens arbeidsoppgaver
erfaring med IT-systemer som Basware og ePhorte
motivasjon for å ha servicerollen og bidra til videreutvikling av instituttets administrative rutiner

Personlige egenskaper
Vi søker en person som:
Er løsningsorientert, strukturert og leveringsdyktig i en kompleks hverdag
Er i stand til å arbeide selvstendig med daglig drift og har god motivasjon
Er fleksibel, positiv og evner å tenke helhetlig
Den som ansettes vil være i nært samarbeid med øvrige administrativt ansatte ved Instituttet i Trondheim, og personlig egnethet til å
fungere godt i team med disse vil bli tillagt avgjørende betydning.

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
Stillingen som førstekonsulent kode 1408 lønnes normalt fra brutto kr 456 900 - 488 500 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.
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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 Nestleder Emil Bakke, tlf. 94057474, e-post emil.bakke@ntnu.no, eller Anne Kristin Stenersen,
anne.kristin.stenersen@ntnu.no, tlf. 73590141
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: 19/11331
Søknadsfrist: 02.06.2019

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.
Institutt for design
Instituttet har to omtrent like store avdelinger i Trondheim og i Gjøvik. Våre avdelinger er spesialisert i industriell design, grafisk design og
webteknologi. Begge avdelingene har ekspertise i interaksjonsdesign og deler en del forskningsinteresser innen helse- og velferdsteknologi.
Designmiljøet anses som en link mellom mange teknologimiljøer på NTNU. I den rollen er instituttet opptatt av samarbeid på tvers av institutter
og fakulteter. Avdelingen i Trondheim har tett samarbeid med arkitekturmiljøet i utdanning og forskning. Avdelingen i Gjøvik har tett samarbeid
med ulike fagmiljø innen datateknologi og informatikk. Nasjonalt har instituttet utstrakt samarbeid med norske industribedrifter. Institutt for
design er et av fire institutter ved Fakultet for arkitektur og design.
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