Avdelingsleder bygg og anleggsfagmed 25%
undervisningplikt
Om stillingen og arbeidsoppgaver
Fagskolen i Troms, skolested Tromsø har ledig 100% fast stilling fordelt på følgende roller:
25% undervisningsstilling og 75 % som avdelingsleder for bygg og anleggsfag fra 01.01.2020 med arbeidssted Breivika.
Stillingen inngår i skolens lederteam. Vi søker etter en leder som er utviklingsorientert, har god kjennskap til lokalt og regionalt næringsliv og
erfaring fra utdanningsvirksomheter. Vi ønsker en person som kan bidra til å utvikle et profesjonsfellesskap med et godt arbeids- og
læringsmiljø.
Ansvars- / arbeidsoppgaver:
Faglige og pedagogiske ledelse:
Personalledelse:
Administrative og økonomiske ledelse:
Kvalitetsledelse:
Se stillingsbeskrivelse: https://ksysekstern.tromsfylke.no/docs/pub/dok04122.pdf

Kvalifikasjonskrav
Utdanning med minimum av 180 studiepoeng med faglig kompetanse innenfor samme eller nært beslektede fagområder.
Pedagogisk kompetanse av et omfang på minst 60 studiepoeng og som også inkluderer nettpedagogikk der dette er relevant
Relevant praksis fra yrkesfelt innenfor samme eller nært beslektede områder og minimum 2 år praksis fra undervisningsstilling.
Lederutdanning eller lederpraksis.

Personlige egenskaper
Gode samarbeids og kommunikasjonsferdigheter og evne til å kunne arbeide selvstendig og i team.
Evne til å utvikle egen kompetanse og å dele sitt arbeide og sine erfaringer med sine kollegaer.
Evne og vilje til å videreutvikle kvaliteten på sitt arbeid og koordinere denne aktiviteten med sitt kollegium,
Evne til kritisk tenking, åpen for innspill og tilbakemeldinger fra studenter og andre som resulterer i kvalitetsutvikling.

Vi tilbyr
Spennende arbeidsoppgaver i en skole som har fått ny status som høyere yrkesfaglig utdanning og som skal gi utdanningstilbud utviklet i tett
samarbeid med lokalt og regionalt næringsliv.
Et godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegier og innovativt miljø
gode pensjons- og forsikringsordninger
flotte omgivelser og sentral beliggenhet

Søknaden skal inneholde
Søknadsbrev og CV
Vitnemål, attester
2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)
Søknad skal sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.
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Søknadsfrist og andre opplysninger
Søknadsfrist: (14.10.2019)
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.
I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på
søkerlisten.

Kontaktinfo
For mer informasjon om stillingen ta kontakt med:
rektor: Harry Arne Haugen, tlf: 77 79 31 13 / 41 41 28 80

Om oss
Fagskolen i Troms er eid av Troms fylkeskommune og har som mål om å tilby tidsriktige utdanningstilbud til lokalt, regionalt og nasjonalt
næringsliv. Fagskolen i Troms har i dag om lag 430 studenter og 40 ansatte. Vi tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning innenfor en rekke
fagområder med et omfang fra 60 til 120 studiepoeng og som er akkreditert av NOKUT. Vi tilbyr maritim sertifikatutdanning, matteknikk, bygg,
anlegg, Sveiseteknikk IWT, Elkraft, data, helse og omsorgsfag i tillegg til en rekke kurs, spesielt innenfor det maritime segment. Se:
http://www.fagskolen.tromsfylke.no/#/. Vi er for tiden lokalisert i Tromsø, Harstad og på Skjervøy og søker samarbeid med næringene både for
å kunne tilby riktig utdanning og for å sikre at kvaliteten på de tilbud vi gir er riktig.
Bygg
Toårig deltidstilbud over tre studieår, 120 studiepoeng. Utdanningen kvalifiserer til jobber innen både offentlig og privat virksomhet, blant annet
byggeledelse, konsulent-virksomhet, offentlig byggesaksbehandling, selvstendig virksomhet med videre. Studiet gir det nødvendige grunn-laget
for å søke om å løse mesterbrev. Det gir også mulig-het for bedriften som innehar denne kompetansen til å søke om sentral godkjenning
Anlegg
Toårig deltidstilbud over tre studieår, 120 studiepoeng. Utdanningen kvalifiserer til jobber innen både offentlig og privat virksomhet, blant annet
anleggsledelse, konsulentvirksomhet, offentlige kontrollfunksjoner ( kon-trollingeniør i Vegvesenet), mellomleder entreprenør, kontrollingeniør
byggherre, selvstendig virksomhet med videre. Det gir også mulighet for bedriften som innehar denne kompetansen til å søke om sentral
godkjenning.
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