Om NHH
Norges Handelshøyskole (NHH) er blant Europas ledende handelshøyskoler. NHH har et internasjonalt anerkjent forskningsmiljø og er
studentenes førstevalg når de skal ta økonomisk-administrativ utdanning i Norge. NHH har 3400 studenter og 400 ansatte.

Digitaliseringsrådgiver
Om avdelingen og stillingen
Ønsker du å jobbe i en spennende kunnskapsinstitusjon som NHH, hvor digitalisering er et av våre store strategiske satsningsområder? Er du
genuint opptatt av å skape system og oversikt over pågående prosjekter og se det store bildet? Trives du med å jobbe mot alle deler av en
organisasjon? Da har vi muligheten for deg. NHH har ledig en fast 100 prosent stilling som digitaliseringsrådgiver ved IT-avdelingen. Samlet er
vi 14 ansatte. I stillingen vil du jobbe tett mot hele organisasjonen og det vil være gode muligheter for å påvirke rollens innhold på sikt.

Hovedansvar og oppgaver
holde oversikt over alle digitaliseringsprosjekter internt samt fellesløsninger i sektoren
prosjektledelse av utvalgte prosjekter
rådgivning innenfor digitalisering
utarbeide rutiner og retningslinjer knyttet til digitaliseringsarbeidet
oppfølging og rapportering
etablere og koordinere samarbeid mellom våre systemeiere
utvalgssekretær for digitaliseringsutvalget (DU)
Oppgaver tillagt stillingen vil kunne endre seg over tid.

Kvalifikasjonskrav
Vi ser etter deg som har
høyere relevant utdanning fortrinnsvis på masternivå (lang relevant erfaring kan i unntakstilfeller erstatte utdanningskravet)
minimum tre års relevant arbeidserfaring
generelt god systemforståelse
erfaring fra porteføljeforvaltning/styring innenfor IT eller overordnet koordinering av IT prosjekter
erfaring fra digitaliseringsprosjekter
gode ferdigheter i og erfaring med bruk av digitale administrasjonssystemer
god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det er en fordel om du har
erfaring fra rådgivning innenfor IT området
erfaring fra prosesskartlegging
prosjektledererfaring
kjennskap til universitets- og høyskolesektoren

Personlige egenskaper
Vi ser etter deg som har evne til
å jobbe strukturert og nøyaktig
å jobbe på en proaktiv og løsningsorientert måte
å ta initiativ og trives med selvstendig ansvar så vel som teamarbeid
å ha stor arbeidskapasitet og høy fleksibilitet
å drive frem prosesser på tvers av organisasjonen, samt evner å se helhetsbildet
godt samarbeid og kommunikasjon

NHH tilbyr
varierte utfordringer og gode muligheter for utvikling
et trivelig arbeidsmiljø med gode kollegaer
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et trivelig arbeidsmiljø med gode kollegaer
fleksibel arbeidstidsordning
gode forsikrings-, pensjons- og låneordninger i Statens Pensjonskasse (www.spk.no)
inkluderende arbeidsliv
velferdsgoder som subsidiert trening, bedriftshytte og gratis parkering
Stillingen har stillingskode 1434 - rådgiver og lønnes etter statens regulativ fra kr. 565 100 - 618 900 per år avhengig av kvalifikasjoner. For
særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes to prosent innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad speile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert
alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne.
Vi ønsker flere kvinner ved IT-avdelingen og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt fra søkerlisten. Søkeren vil bli
orientert om det på forhånd. Personopplysninger som registreres i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til personopplysningsloven.
Nærmere informasjon om stillingen kan du få ved å kontakte avdelingsleder Thor-Inge Næsset, tlf. 55959668.
Søknadsfrist: 02.06.2019
Vi gleder oss til å motta din søknad!
Jobbnorge-ID: 170662, Søknadsfrist: Avsluttet
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