Vi søker leder for driftsfunksjonen ved NTNU
Gjøvik
Om stillingen
Seksjon for eiendomsforvaltning i Gjøvik har ansvar for effektive leveranser til NTNUs kjernevirksomhet. Dette innebærer ansvar og oppgaver
knyttet til leiekontrakter, campusutvikling, campusplan, arealstyring, prosjektoppfølging, leietakers vedlikehold, drifts- og serviceoppgaver.
Herunder inngår også løpende vedlikehold, og det som er definert som campusservice sine leveranser til fakulteter og institutter med lokal
tilpasning for Gjøvik.
Vi søker en synlig og tydelig leder som motiveres av å bidra til utvikling gjennom sitt ansvarsområde. Du trives med mennesker, er inkluderende
og legger til rette for et miljø preget av samarbeid og tillit. Stillingen er nyopprettet stilling hvor du har mulighet for å være med å forme din egen
rolle.

Arbeidsoppgaver
Overordnet ansvar for vaktmester- og renholdstjenester
Personalledelse for 11 medarbeidere
Kundekontakt innen eget ansvarsområde
Utviklingsarbeid og kontinuerlig prosessforbedring
Følge opp driftsavtaler innenfor ansvarsområdet

Kvalifikasjonskrav
Det kreves relevant utdanning på bachelornivå, gjerne i retning bygg eller tekniske fag. Lang og relevant erfaring kan kompensere for
utdanningskravet. Erfaring med innkjøp er en fordel.
Relevant praksis og personalledererfaring
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper
Du ser utviklingsmuligheter og har gjennomslagskraft, og er god på inkludering gjennom tilstedeværelse og god kommunikasjon
Du er god på relasjonsbygging og har gode samarbeidsevner
Du har evne til å arbeide selvstendig, målrettet og i team
Du er serviceinnstilt og strukturert og har god virksomhets- og systemforståelse
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 lønnes som avdelingsleder (kode 1407) normalt med årslønn fra kr. 555 100 til kr. 607 700 avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner.
Fra lønnen 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.

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.
For nærmere opplysninger om stillingen kontakt seksjonssjef Kai Robert Jakobsen tlf.: 90 54 27 66, e-post: kai.jakobsen@ntnu.no
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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: 47/19
Søknadsfrist: 15.09.2019.

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.
NTNU i Gjøvik har 4 000 studenter og 450 ansatte. Vi har studietilbud innen informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi, helse,
teknologi og økonomi og ledelse. NTNU i Gjøviks tre fokusområder for 2019 - 2025 er cybersikkerhet, vareproduksjon og helse.
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