Instituttleder for Institutt for basalfag og
akvamedisin
Om stillingen
NMBU søker instituttleder til Institutt for basalfag og akvamedisin (BasAm) som er en del av Veterinærhøgskolen. Stillingen er en åremålsstilling
for 4 år ledig fra 01.02.2020.
Veterinærhøgskolen er lokalisert på Adamstuen, men vil flyttes til Campus Ås sommeren 2020.
Instituttet har ca. 100 ansatte fordelt på 5 seksjoner; seksjon for akvamedisin og ernæring, seksjon for anatomi og patologi, seksjon for biokjemi
og fysiologi, seksjon for genetikk og seksjon for klinisk patologi. Instituttet er vedtatt omorganisert fra 01.01.2020. BasAm bidrar sammen med
de andre tre instituttene ved Veterinærhøgskolen i grunnutdanningen av veterinærer og dyrepleiere og har ansvar for undervisningen i basale
veterinærmedisinske fag, akvamedisin, patologi og klinisk patologi.
Videreutdanningen ved instituttet omfatter ph.d studiet i veterinærvitenskap og utdanning av europeiske spesialister (diplomater) innen
fagområdene patologi og klinisk patologi.
Instituttet har omfattende forskningsportefølje som omfatter både grunnleggende og mer anvendt forskning og med fokus på helse og velferd,
sykdommer og sykdomsutvikling hos fisk og husdyr.
Instituttet representerer et bredt fagmiljø og har ni aktive forskningsgrupper med et omfattende internasjonalt og nasjonalt faglig nettverk. Vi
søker en instituttleder med god innsikt i den rollen universitetet har i kunnskapssamfunnet, og med blikk for NMBUs muligheter.

Kvalifikasjonskrav, ønskede erfaringer, kunnskaper og personlige egenskaper
.Vi søker en instituttleder som har:
Erfaring fra forskning og utdanning på høyt vitenskapelig nivå og doktorgrad innenfor et relevant fagområde.
Relevant ledererfaring fra universitets- og høyskolesektoren eller forskningsinstitusjon innen universitetets fagområde.
God gjennomføringsevne og en motiverende og inkluderende lederstil basert på samarbeid og dialog mellom ledelse, ansatte og
tillitsvalgte.
God forståelse for lederrollen og utøvelsen av denne.
Kjennskap til utviklingstrekk, rammer og organisasjoner i universitets- og høyskolesektoren.
Nettverk innen primært forskning og utdanning, men også samfunns- og næringsliv.
Evne til å sette mål for å videreutvikle instituttets forsknings- og utdanningsvirksomhet.
Gode kommunikasjonsevner og evne til å skape tillit og nettverk i og utenfor universitetet.
Kjennskap til statlig avtale- og regelverk og administrative rutiner.
Gode kunnskaper i engelsk og norsk (eller annet skandinavisk språk).
NMBU arbeider målbevisst for økt likestilling og vektlegger kjønnsbalanse i ledergruppene. Kunnskap om og resultater fra aktivt
likestillingsarbeid vil bli tillagt vekt ved rekruttering av stillingen.

Lønnsvilkår og informasjon
Instituttleder tilsettes på åremål for 4 år. Stillingen innplasseres i stillingskode 1475 Instituttleder, lønnstrinn 70-90 (NOK 640 200 - 1 060 700)
avhengig av kvalifikasjoner.
Det trekkes 2% pliktig innskudd til Statens Pensjonskasse.
Nærmere opplysninger ved:
Dekan Anne Storset: tlf: 936 91 452 / e-post: anne.storset@nmbu.no
Administrasjonssjef Bendt Rimer: tlf: 975 46 844 / e-post: bendt.rimer@nmbu.no
Generell informasjon til søkere

Slik søker du:
Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og attester.
Søknadsfrist: 15.08.2019
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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
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