Lønnskonsulent
Om stillingen
Ved Universitetet i Agder (UiA) er det ledig en 100 % stilling som lønnskonsulent. Stillingen er midlertidig i ett år med mulighet for forlengelse.
Tiltredelse etter avtale. Stillingen er knyttet til Økonomiavdelingen, og arbeidssted er Campus Kristiansand.
Økonomiavdelingen består av ca. 22 årsverk knyttet til saksområdene budsjett, regnskap, lønn og innkjøp. Lønnskontoret består av 6
medarbeidere som har ansvar for utbetalinger til ca. 3500 lønns- og honorarmottakere.

Arbeidsoppgaver
registrering av lønnsbilag
lønnskjøring og kontroller
registrering, kontroll, utbetaling av reiseregninger
avstemminger
delta i prosjektarbeid, samt arbeid med intern opplæring/kurs
behandle henvendelser til lønnskontoret i UiAs elektroniske kommunikasjonsportal
brukerstøtte i selvbetjeningsportal for ansatte og ledere ved universitetet
det kan i perioder også være aktuelt med arbeidsoppgaver på vårt regnskapskontor eller andre oppgaver etter avtale med
økonomidirektør

Nødvendige kvalifikasjoner
Relevant utdanning på bachelornivå eller tilsvarende. Dokumenterbar realkompetanse og relevant praksis kan kompensere for
utdanningskravet.
Kjennskap til og erfaring med relevante IT-verktøy
Beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig

Ønskede kvalifikasjoner
Universitetet benytter SAP som lønns- og personalsystem, og erfaring med dette systemet vektlegges
Erfaring fra universitets- og høgskolesektoren vil være en fordel
Relevant arbeidserfaring

Personlige egenskaper
Være nøyaktig, ansvars- og kvalitetsbevisst i sitt arbeid
Evne til å arbeide selvstendig og systematisk
Gode kommunikasjonsevner og evne til samarbeid
Serviceinnstilt og løsningsorientert
Vilje til å yte ekstra innsats når det trengs
Ønske om å bidra til et positivt og spennende arbeidsmiljø
Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
fleksibel arbeidstid
medlemskap i Statens pensjonskasse
Mer om UiA som arbeidsplass.
Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.103, kode 1408 førstekonsulent, kr. 397 100-488 000 brutto pr. år. Fra lønnen går
det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon
Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller
kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.
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Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder,
og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved
Universitetet i Agder.
Mer om ansettelsesprosessen.
I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at
navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad
Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".
Søknadsfrist: 01.08.19

Kontaktinformasjon
For spørsmål om stillingen:
Fagansvarlig lønn, Torbjørn Alfsen, tlf. 38 14 18 26, mobil 922 99 224, e-post: torbjorn.alfsen@uia.no
For spørsmål om søknadsprosessen:
HR-rådgiver Heidi Foyn, tlf. 38 14 22 33, mobil 959 37 489, e-post: heidi.foyn@uia.no

Universitetet i Agder
Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker,
underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier
innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.
Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt
internasjonalt nivå.
Jobbnorge-ID: 173145, Søknadsfrist: Søknadsfristen er gått ut
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