UiT Norges arktiske universitet
Fakultet for naturvitenskap og teknologi - Institutt for teknologi og
sikkerhet

Overingeniør ved Institutt for teknologi og
sikkerhet
Om stillingen
Ved UiT Norges arktiske universitet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi er det ledig ett års vikariat som overingeniør i 100 % stilling.
Tiltredelse snarest.
Stillingen er tilknyttet Institutt for teknologi og sikkerhet (ITS).
ITS er organisert under Fakultet for naturvitenskap og teknologi. Instituttet har ca. 80 tilsatte i vitenskapelige og administrative stillinger, og det
er ca. 500 studenter på våre ulike utdanninger. Instituttet tilbyr utdanninger på bachelor- og masternivå så vel som forskning innenfor områdene
luftfartsfag, nautiske fag, ingeniørfag og sikkerhetsfag.
Stillingen inngår i et team sammen med de øvrige laboratorieingeniørene ved instituttet. Nærmeste leder er kontorsjef. Lab. teamet er en
støttefunksjon for utdanning og forskning ved ingeniørutdanningene både ved NT-fakultetet og IVT-fakultetet i Tromsø.
Arbeidssted for stillingen er Tromsø.

Arbeidsoppgaver tillagt stillingen
Drift, vedlikehold og utvikling av laboratorieutstyr til undervisning og forskning ved instituttene
Assistere forelesere/forskere ved laboratorieøvelser/praktiske oppgaver
Assistere forelesere/forskere og studenter om bruk av teknisk utstyr.
Bistå studenter i forbindelse med prosjektarbeid der de trenger veiledning og praktisk støtte.

Kvalifikasjonskrav
Det kreves 3-årig ingeniørutdanning eller tilsvarende innenfor fagområdet elektro (automasjon, elektronikk, elkraftteknikk m.m.). Manglende
formell utdanning kan kompenseres med relevant fagbrev og praksis.
Søkeren må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk.
Fordel for ansettelse
Relevant arbeidserfaring
Generelle IT- kunnskaper
El-sertifikat gruppe L
Gode engelskkunnskaper

Personlige egenskaper
Utadvendt, selvstendig og initiativrik
Gode samarbeidsevner
Er motivert for faglig utvikling innen stillingens fagområde
Høy arbeidskapasitet

Ved vurdering av den best kvalifiserte, vil det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr
Et arbeidsmiljø med stort fokus på medarbeiderskap og arbeidsglede
Gode muligheter for faglig utvikling
Fleksibel arbeidstid
Gode pensjonsordninger
Gode velferdsordninger, eks trening i arbeidstiden
Lønn etter statens regulativ 1087 overingeniør. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.
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For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med lab. koordinator Ståle Antonsen, tlf. 77 66 03 31, , e-post stale.antonsen@uit.no eller
instituttleder Tor Schive, tlf. 77 66 03 57 /988 00724, e-post tor.schive@uit.no.
Søknad, CV og vedlegg sendes elektronisk via skjema på denne siden, "Søk stillingen".

Om UiT Norges arktiske universitet
UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal
utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.
Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og
mellom UiT og samarbeidspartnere.
Jobbnorge-ID: 171310, Søknadsfrist: Søknadsfristen er gått ut

Utlysningstekst (171310).pdf - Generert fra Jobbnorge.no den 22. november 2019 kl. 10:54

Side 2 / 2

