Førstekonsulent (administrasjonskonsulent) (IV178/19)
Om stillingen
Vi søker etter en administrativ medarbeider som kan utføre et stort spenn av ulike oppgaver som skal bidra til å dekke instituttets helhetlige
behov for administrativ kapasitet innen drift og utvikling. Hovedoppgaven for stillingen er å ha ansvar for instituttets ekspedisjon med tilhørende
oppgaver.
Administrasjonens rolle er å legge best mulig til rette for at det kan drives forskning, formidling og utdanning av høy kvalitet ved instituttet. Se:
https://www.ntnu.no/ivb for mer informasjon om instituttet
Stillingen rapporterer til kontorsjef på instituttet.

Arbeidsoppgaver
støtte til planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av arrangementer ved instituttet
delta i areal- og kontorforvaltningen ved instituttet
saksbehandling i forbindelse timeavtaler for studentassistenter og eksterne gjesteforelesere
administrere avtaler for bachelor- og masteroppgaver
tilrettelegge for prøveforelesninger, disputaser, fremføringer og muntlige eksamener
bestillerfunksjon for enklere bestillinger ved instituttet
saksbehandlings- og veiledningsoppgaver knyttet til studie- og forskningsadministrasjon og HR området

Kvalifikasjonskrav
relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle
oppgavene kan kompensere utdanningskravet
relevant praktisk arbeidserfaring i forhold til arbeidsoppgavene
generell og god IT- kompetanse
god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk er en forutsetning

Ønskede kvalifikasjoner
erfaring fra UH-sektoren
kjennskap til ePhorte, Baseware PM og Office 360 ol. verktøy
erfaring fra serviceyrker

Personlige egenskaper
er fleksibel og serviceinnstilt
evne til å jobbe selvstendig, strukturert og målrettet
er initiativrik og viser engasjement
er robust og positiv med gode kommunikative egenskaper
gode samarbeidsevner
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
Stillingen som førstekonsulent kode 1408 lønnes normalt fra brutto kr 376 100 - 497 000 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.
Utlysningstekst (170460).pdf - Generert fra Jobbnorge.no den 24. oktober 2019 kl. 00:25

Side 1 / 2

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 Fungerende kontorsjef Iver E Jensen, tlf. 90885204, e-post iver.jensen@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: IV-178/19
Søknadsfrist: 28.05.2019

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.

Institutt for vareproduksjon og byggteknikk
Vi har en faglig profil som skal bidra i arbeidet med den mest sentrale globale samfunnsutfordringen: utvikling av bærekraftige løsninger i
industri og samfunn. Dette omfatter forskning på moderne industriprosesser, bruk av nye og resirkulerte materialer, nye teknologiske løsninger,
og anvendelse av nye organisasjonsformer og forretningsmodeller. Institutt for vareproduksjon og byggteknikk er ett av åtte institutter ved
Fakultet for ingeniørvitenskap.
Jobbnorge-ID: 170460, Søknadsfrist: Avsluttet
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