Nettredaktør
Om stillingen
Det medisinske fakultet skal ansette en rådgiver/seniorrådgiver som fakultetets nettredaktør i fast stilling.
Nettredaktøren har en viktig rolle i fakultetets kommunikasjonsarbeid og samarbeider tett med nettredaktørene ved fakultetets fire
grunnenheter. Nettredaktøren inngår også i nettredaktørnettverket på Universitetet i Oslo.
Vi henvender oss derfor til en dyktig og engasjert nettredaktør, med solid webfaglig kompetanse.
Stillingen er plassert i Kommunikasjonsgruppen ved Seksjon for administrative fellestjenester. Kommunikasjonsgruppen består i dag av 7
kommunikasjonsrådgivere i tillegg til nettredaktøren.

Arbeidsoppgaver
fakultetets nettredaktør har operativt redaksjonelt ansvar for fakultetets nettsted
lede og utvikle webarbeidet ved fakultetet
representere fakultetet i UiOs sentrale nettredaksjon
sørge for at ønsket kvalitet og struktur på nettstedet blir ivaretatt
gjennomføre målinger og analyser for nettsidene

Kvalifikasjonskrav
Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. For ansettelse som seniorrådgiver
kreves utdanning tilsvarende masternivå, samt flere års erfaring som nettredaktør i en større organisasjon. Realkompetanse kan
erstatte utdanningskravet.
erfaring med å lede webarbeid / webredaksjon
kunnskap om brukervennlighet og interaksjonsdesign
erfaring med måling og analyse
erfaring med prosjektledelse
god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk, i tillegg vil gode nynorsk-kunnskaper være en fordel
Videre vil det være en fordel med
erfaring fra UiO eller universitets- og høgskolesektoren
erfaring med UiOs publiseringsløsning Vortex
erfaring med HTML
erfaring med å drifte sosiale medie-kanaler
erfaring med enkel design og bilderedigering

Personlige egenskaper
engasjert og initiativrik
evne til å lede og gjennomføre store og små web-prosjekter
evne til å jobbe selvstendig og strukturert
gode samarbeidsevner og serviceinnstilling
høy arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr
et hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø
lønn fastsettes etter vurdering av erfaring og kompetanse,
som rådgiver stillingskode 1434, innenfor et spenn mellom kr 488 000 og kr 583 900
som seniorrådgiver stillingskode 1364, innenfor et spenn mellom kr 542 400 og kr 655 400
gode velferdsordninger, slik som trening i arbeidstiden
fleksibel arbeidstid
god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde
Vi ber om at du skriver et søknadsbrev i et eget felt, og anbefaler at du har søknadsteksten klar på forhånd.
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Når du søker bør du ha CV klar for opplasting som vedlegg. Du har også mulighet til å laste opp andre vedlegg, som vitnemål og attester.
Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.
I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på
søkerlisten. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søkeren bli informert om det og få mulighet til å trekke sin søknad før søkerlisten gjøres
tilgjengelig i UiOs elektroniske postjournal (offentlig journal).
UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.
I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med
redusert funksjonsevne til å søke stillingen.

Kontaktinformasjon
Seksjonssjef Anita Robøle, epost: anita.robole@medisin.uio.no, mob. 990 11 171

Om Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte.
Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.
Det medisinske fakultet ble opprettet i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet. Vi driver fremtidsrettet utdanning, forskning og formidling
til pasientens og samfunnets beste. Fakultetet er organisert i tre grunnenheter og har omtrent 1500 ansatte (ca. 1000 årsverk) og ca. 2000
studenter.
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