Forsvarets høgskole er en akkreditert høgskole som tilbyr blant annet masterstudium i militære studier, og har ansvar for høyere
utdanning i Forsvaret.
Kjerneområdene for FHS er undervisning, forskning og utvikling og formidling.
FHS er organisert i avdelingene Forsvarets stabsskole, FHS Sjefskurs, Institutt for forsvarsstudier, Norges
idrettshøgskole/Forsvarets institutt og Forsvarets kompetanse- og utdanningssentre.
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en
balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn og kvinner
oppfordres til å søke. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdene for personer med redusert funksjonsevne.

Seniorrådgiver ved Forsvarets høgskole/stab/Seksjon for
utdanning og FoU
Ved Forsvarets høgskole (FHS)/stab/Seksjon for utdanning og FoU er det ledig stilling som seniorrådgiver kode 1364. Oppstart er 1. august
2015 eller etter nærmere avtale.
Seksjon for utdanning og FoU har et koordinerende ansvar for utdanningssystemet i Forsvaret. Seksjonen bidrar blant annet til å utarbeide
regelverk og ivaretar Forsvarets rådsstrukturer for utdanning. Studieadministrasjonen og kvalitetsarbeidet er en del av seksjonen og støtter opp
under de akkrediterte studiene ved FHS. Seksjonen har også ansvar for å støtte FoU-virksomheten herunder, utarbeidelse av FoUplaner/håndbøker, felles søknadsprosesser og rapportering.
Arbeidsoppgaver:
• Administrativt koordinering av FoU-virksomheten ved FHS
• Saksbehandle FoU-saker, herunder doktorgradsstipendiatssaker, høringsuttalelser og samarbeidsavtaler
• Utarbeide strategier, retningslinjer og felles FoU-dokumenter
• Ivareta rapportering av FoU-virksomheten
• Lede felles søknadsprosesser og prosjektoppfølging
Krav til kvalifikasjoner:
• Universitets/høgskoleutdanning på masternivå innenfor samfunnsvitenskap eller humaniora.
• Minimum 3 års arbeidserfaring med forskningsadministrasjon fra universitets- og høgskolesektoren.
• God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
• Det er ønskelig med kjennskap til Forsvaret og Forsvarets utdanningssystem.
Søkere må kunne sikkerhetsklareres for konfidensielt.
Personlige egenskaper:
• Gode samarbeidsevner.
• Evnen til å arbeide nøyaktig og strukturert.
• God helhetsoversikt og stor arbeidskapasitet.
Intervju vil gjennomføres med aktuelle kandidater.
Forsvaret er en organisasjon i stadig omstilling, så endringer i stillingen kan påregnes.
Vi tilbyr:
Gode utdannings- og utviklingsmuligheter, fleksibel arbeidstid samt mulighet for fysisk trening i arbeidstiden. FHS har et godt arbeidsmiljø, og vi
holder til i fine og historiske omgivelser på Akershus festning, sentralt i Oslo.
Stillingen lønnes som seniorrådgiver kode 1364 etter Statens lønnsregulativ, (lønnstrinn 63-78, p.t. kr 539 200 til
733 300 brutto pr. år) etter avtale og vurdering av kvalifikasjoner.
Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved henvendelse til fungerende seksjonssjef Trine Gamst ved FHS Stab, telefon: 90748031,
alternativt seksjonssjef Frode Liland ved FHS Stab telefon: 23 09 57 50.
For at søkarlistene skal bli komplette, må alle felter i søknadsskjemaet fylles ut.
Kopier av vitnemål og attester må legges ved søknaden elektronisk.
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