Førstekonsulent innen studieadministrasjon
Om stillingen
Ved fellesadministrasjonen for Institutt for geografi (IGE) og Institutt for sosialantropologi (SA) er det ledig en fast 100% stilling som
førstekonsulent innen studieadministrasjon. Arbeidssted er ved instituttenes fellesadministrasjon på Dragvoll.
Institutt for geografi og Institutt for sosialantropologi har en felles administrasjon med tilsammen seks heltidsstillinger som dekker et vidt spekter
av oppgaver.
Ved instituttene er det høy aktivitet og forskning og undervisning innen mange ulike områder, både nasjonalt og internasjonalt. Tilsammen har
instituttene ca 650 studenter fordelt på 10 studieprogram på bachelor- og masternivå, samt to fagretninger innen PhD.
Stillingen rapporterer til kontorsjef.

Arbeidsoppgaver
•
•
•
•

Saksbehandling og forvaltningsoppgaver hovedsakelig knyttet til instituttenes studieprogram
Planlegging og gjennomføring av eksamen, inkludert behandling av klagesaker og krav om begrunnelse
Studieveiledning og studentoppfølging
Arbeid med studie- og læringsstøttesystemer, for eksempel FS, Blackboard og Inspera

De administrative arbeidsoppgavene og kompetansekravene ved NTNU er i stadig endring. Dette gir store utviklingsmuligheter både med tanke
på kompetanseøkning og endringer i stillingens arbeidsoppgaver. Andre oppgaver kan bli lagt til stillingen og endringer må påberegnes.

Kvalifikasjonskrav
•
•
•

Relevant utdanning fra universitet eller høgskole på minimum bachelornivå
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
God IT-forståelse og evne til å arbeide godt på digitale flater

Ønskede kvalifikasjoner
•
•
•

Erfaring fra studieadministrativt arbeid eller lignende er en fordel
Kjennskap til universitet- eller høgskolesektoren
Erfaring med og interesse for studieadministrative IT-systemer, f.eks. FS, ephorte, inspera

Personlige egenskaper
•
•
•
•

Serviceinnstilt og fleksibel
Har god evne til kommunikasjon og samarbeid
Arbeider strukturert, systematisk og nøyaktig
Tar initiativ, er utviklingsorientert og har stor gjennomføringsevne

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 435 100 - brutto kr 513 600 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.
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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 kontorsjef Siv Bjørklund Mora, tlf. 73597738, e-post siv.mora@ntnu.no
Spørsmål om rekrutteringsprosessen kan rettes til seniorkonsulent Kari-Ann Lambertsen, tlf. 73412385, e-post kari.a.lambertsen@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: SU-354
Søknadsfrist: 10.08.2019

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 geografi
Vi forsker på og underviser i fagområder knyttet til de store samfunnsutfordringer i vår tid: klimaendringer, migrasjon, urbanisering, økonomisk
omstilling og miljøtrusler. Vi har en sterk feltarbeidstradisjon, og undervisningen er tett koblet til vår forskningsaktivitet. Institutt for geografi er ett
av sju institutter ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.
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