Rådgiver, Opptak
Om stillingen
Ved Studieavdelingen er det en ledig stilling som rådgiver innen opptak med varighet i 2 år.
Stillingen er plassert på Studentenes informasjonstorg (SiT), som er en del av Studieavdelingen på Campus Ås.
Enheten består av 12 personer som i hovedsak jobber med studentrelaterte saket; studentmobilitet, karriereveiledning, opptak og generell
veiledning.

Kvalifikasjonskrav for stillingen:
Faglige kvalifikasjonskrav
Det kreves:
Det kreves høyere utdanning fra universitet eller høgskole, fortrinnsvis av høyere grad (på masternivå). Det kreves videre relevant
praksis, og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid. Lang erfaring or relevant realkompetanse kan erstatte
utdanningskravet.
Det er ønskelig med:
God kjennskap Samordna opptak og opptaksarbeid på universitetsnivå
God kommunikasjonsevner
God skriftlig og muntlig formidlingsevne på både norsk og engelsk
Gode samarbeidsevner
Erfaring med Felles Studentsystem (FS)
Personlige egenskaper/egnethet
Det kreves:
At du er systematisk, effektiv og løsningsorientert
God evne til å veilede og formidle
Trives med å jobbe i team og selvstendig
En stor porsjon pågangsmot

Lønnsvilkår og informasjon
Stillingen innplasseres i stillingskode 1434, Rådgiver, ltr. 51-67 (NOK 456.400-605.500) avhengig av kvalifikasjoner.
Nærmere opplysninger ved seksjonssjef Iben N. Andersen, tlf: +47 67230117, e-post: iben.andersen@nmbu.no
Informasjon til søkere

Slik søker du:
Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.
Legg ved vitnemål og eventuelle attester.
Søknadsfrist: 15.08.2019

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.
Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.
NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert
på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no
Jobbnorge-ID: 172855, Søknadsfrist: Søknadsfristen er gått ut
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