Fakultet for helsefag, Oslo, programområde master og videreutdanning
Ved Fakultet for helsefag i Oslo, programområde master og videreutdanning, er det ledig en 50 % åremålsstilling som studieleder.
Åremålet er på 4 år, med tilsetting fra 1. august 2019 eller etter avtale. Den som tilsettes får mulighet til å søke om FOU-tid.

Studieleder ved master og videreutdanninger
Om stillingen
Stillingen som studieleder er spennende og utfordrende med strategiske arbeidsoppgaver, personalarbeid, drift og administrasjon og oppfølging
av prosjekter. Den som tilsettes vil inngå i fakultetets ledelse, vil delta i utviklingen av programområdene, og samordning i fakultetet som helhet.
Det inngår tett samarbeid med fagmiljøet i FH Bergen om etablering og utvikling av master i klinisk sykepleie. Vi søker en person med interesse
for ledelsesoppgaver og samordning av utdanningsprogram i samarbeid med en studieadministrativ ressurs.
Det er utarbeidet en generell stillingsbeskrivelse for studieleder ved master og videreutdanninger, som også finnes i 360 (15/01321).
Studielederstillingen plasseres i stillingskode 1473 Studieleder og er åremål med varighet på fire år. Åremålet kan forlenges to ganger.
Studielederfunksjonen vil utgjøre ca. 50 % og det gis permisjon fra den faste vitenskapelige stillingen. Det gis et funksjonstillegg på
fire lønnstrinn i tillegg til det man har som vitenskapelig ansatt.
Den som tilsettes får mulighet til å søke om FoU-tid.
Arbeidssted vil primært være på Diakonova inntil planlagt samlokalisering på Steinerud.

Kvalifikasjonskrav og søknad
Det søkes etter en person med førstekompetanse som kan ivareta ledelsesfunksjon ved masterprogrammet i kommunehelsetjeneste med
fordypning helsesykepleie, og videreutdanningene i kreftsykepleie og nyresykepleie.
Studielederen får drift- og utviklingsansvar, og personalansvar for ansatte som har primær tilknytting ved utdanningene. Utdanningene utgjør
omkring 12 ansatte.
Fagansvar for hver enkelt utdanning er lagt til programansvarlige ved hver utdanning.
Søknaden med vedlegg sendes via linken øverst på denne siden og må inneholde søknadsbrev og CV.
Ved tilsetting av studieleder vil kompetanse, ledererfaring og personlig egnethet bli vektlagt (se stillingsbeskrivelse).
Søknadsfrist: 6. juni 2019
Tiltredelse: 1. august 2019, eller etter avtale.

Kontaktinformasjon
De som er interessert i stillingen som studieleder, bes om å kontakte prodekan Torhild Bjerkreim på telefon: 22 45 19 40 eller epost Torhild.Bjerkreim@vid.no for ytterligere informasjon om stillingenes innhold.
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