Studiekonsulent
Om stillingen
Ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap er det ledig fast 100 % stilling som studiekonsulent.
Stillingen er tilknyttet instituttets profesjonsutdanninger i audiologi, ergoterapi og fysioterapi, som holder til ved campus Tunga.
Instituttet søker en person som kan legge til rette for god og kvalitetssikret undervisning og læring for studenter og undervisere. I tillegg søker vi
en som kan arbeide selvstendig, og den som ansettes vil være et viktig bindeledd mellom instituttledelse, undervisere og studenter.
Stillingen vil arbeide tett opp mot instituttets andre administrative ressurser, som prosjektstøtte, økonomi, HR og instituttets ledelse. Det
forventes at en tar initiativ innenfor sitt ansvarsområde og bidrar til instituttets strategiske måloppnåelse og virksomhetsstyring.
Stillingen er knyttet til instituttledelsen og er en støttende rolle for faglig ledelse, vitenskapelig personell og studenter. Stillingen rapporterer til
kontorsjef.

Arbeidsoppgaver
Stedlig koordinator av oppgaver på campus Tungasletta
Ansvar for eksamensavvikling på campus Tungasletta
Kvalitetssikring og utvikling av instituttets studieportefølje gjennom gode prosesser og lederstøtte
Støtte til studieprogramleder og øvrige studiekonsulenter med studieveiledning, innpasningssaker, opptak, studieprogresjon og
timeplanarbeid
Deltakelse i utvalg både sentralt og lokalt

Kvalifikasjonskrav
Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Lang og relevant arbeidserfaring kan kompensere
utdanningskravet
Gode IT-ferdigheter
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk.

Ønskede kvalifikasjoner
Relevant utdanning tilsvarende masternivå
Relevant yrkeserfaring

Personlige egenskaper
God kommunikasjons- og formidlingsevne
Utadvendt og lett for å komme i kontakt med folk
Selvstendig og ansvarsfull i jobbutførelsen
”Teft” for å se hva som må bli gjort.
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 seniorkonsulent kode 1363 lønnes normalt fra brutto kr 442 300 - 513 600 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet.
Fra lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
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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.
Spørsmål om stillingen kan rettes til kontorsjef Torill Naavik, tlf. 95910637, e-post: torill.naavik@ntnu.no.
Spørsmål om søknadsprosessen kan rettes til HR-konsulent Even Larsen: even.g.larsen@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.
Søknadsfrist: 16.09.2019

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.
Fakultet for medisin og helsevitenskap
Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) er et av NTNUs største fakultet med ca. 1800 ansatte fordelt på 1300 årsverk. Fakultetets
hovedvirksomhet er utdanning og forskningsvirksomhet, i tett integrasjon med St. Olavs hospital.
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
/> Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB) er et ambisiøst institutt i god utvikling. Instituttet preges av stort faglig mangfold
innen medisin og helsefag. Vi prioriterer samfunnsmessig relevans og kvalitet innen både utdanning og forskning. Flere av instituttets
faggrupper av forskere og undervisere er ledende innen sine fagfelt, nasjonalt og internasjonalt. Vår ambisjon er: «Gjennom tverrfaglig
samarbeid skaper INB ledende og framtidsrettet utdanning og forskning for bedre helse og funksjon.»
Jobbnorge-ID: 174520, Søknadsfrist: Søknadsfristen er gått ut
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