Høgskolen i Østfold holder til i Fredrikstad og Halden; tett innpå skjærgården og flott turterreng i skog og mark, med kort vei til storbyer som
Oslo og Gøteborg.
Vi er en høgskole i vekst og utvikling med fokus på tett og godt samarbeid med våre studenter og på tvers av fagmiljø. Vi har en solid posisjon i
næringslivet med gode relasjoner til våre lokale og regionale partnere. Vi tilbyr et bredt spekter av studier på bachelor- og masternivå, med
fokus på aktuell forskning.
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag er lokalisert i Halden og har ca. 1000 studenter og 60 ansatte. Avdelingen tilbyr bachelor, master,
årsstudier og påbyggingsstudier innen fagområdene språk, samfunnsfag, organisasjon og ledelse, revisjon samt økonomi og administrasjon.

Undervisnings- og forskerstilling i Spansk
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag har ledig fast stilling som professor, dosent, førsteamanuensis, eller førstelektor i spansk. Du har
gjerne undervisningserfaring fra høyere utdanning og erfaring med nettbasert undervisning. Du har god pedagogisk kompetanse og viser stort
engasjement overfor studentene.
Årsstudiet i spansk har siden oppstart i 2008 hatt en jevnt stigende søkermasse, og en foreløpig topp ble nådd i 2015. Høgskolen har
nå igangsatt «Spansk påbygging», og det planlegges å inkludere spansk i Høgskolens mastergrad i "Fremmedspråk i skolen". Vi ønsker derfor
å øke staben med ytterligere en stilling.
Arbeidsområder
Vi forventer at du
underviser og veileder studenter ved års- og påbygningsstudiet i spansk og i spansk fagdidaktikk ved PPU
deltar aktivt i videreutvikling av studier i spansk
er en pådriver i forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet
Som professor eller dosent forventer vi i tillegg at du
bidrar til høgskolens forskningsproduksjon og forsknings-publikasjoner gjennom egen forskning
initierer og leder forskning ved egen avdeling og, der hvor det er naturlig, forskning over avdelingsgrensene
initierer og følger opp søknader om eksterne midler
initierer og deltar i forskergrupper innen sitt fagområde
veileder kolleger i deres forskning
assisterer kolleger i å bygge ut nasjonale/internasjonale nettverk
tar initiativ til internasjonale konferanser i avdelingens/høgskolens regi
tar ansvar for å bygge en forskerkultur
Kvalifikasjonskrav
Undervisningserfaring i spansk og i spansk fagdidaktikk på universitets-/høgskolenivå vil bli vektlagt.
Det er ønskelig med erfaring fra nettbasert undervisning, da både års- og påbygningsstudiet er nettstudier med frivillige samlinger.
Siden kontrastiv bruk av spansk og norsk er et sentralt aspekt i studiet, er gode kunnskaper i norsk eller et annet skandinavisk språk et
krav.
Vi legger vekt på at du er egnet for stillingen, har gode kommunikasjonsevner, viser studentengasjement og har gode samarbeidsevner.
Generelle kvalifikasjonskrav
For ansettelse som professor eller dosent må du dokumentere omfattende forsknings- og utviklingsarbeid på høyt nivå. For ansettelse som
førsteamanuensis eller førstelektor må du ha doktorgrad eller dokumentere forsknings- og utviklingsarbeid på tilsvarende nivå. Les mer om
kravene i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskningsstillinger.
Fast ansettelse i stillingen forutsetter dokumentert praktisk-pedagogisk kompetanse. Dersom du mangler dette, kan ansettelsen gjøres betinget
i inntil tre år. Høgskolen tilbyr eget kursopplegg innen høgskolepedagogikk og kollegabasert veiledning.
Vi tilbyr
lønn som 1013 professor/1532 dosent i lønnstrinn 75 - 81 (kr 676 800- 803 900) eller 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor i
lønnstrinn 57-75 (kr. 483 700 - 676 800). Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.
gode pensjons- og lånemuligheter gjennom medlemskap i Statens Pensjonskasse, se www.spk.no
Høgskolen i Østfold er en IA-bedrift og legger vekt på mangfold. Vi oppfordrer alle kandidater som er kvalifisert til stillingen om å søke jobb hos
oss, uten hensyn til alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.
Kontaktpersoner
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studieleder Sverre Vesterhus
tlf: 69 21 52 62, e-post: sverre.vesterhus@hiof.no
Innsending av søknad
Du søker elektronisk gjennom vårt rekrutteringssystem. All vedlagt dokumentasjon skal være på skandinavisk eller engelsk språk.
Søknaden må inneholde en beskrivelse av din motivasjon til å søke stillingen, din fordypning i faget og ditt FoU-arbeid innen fagområdet.
I tillegg skal du legge ved:
CV
fullstendig publikasjonsliste der de mest sentrale arbeidene er omtalt
relevante attester og vitnemål
Relevante søkere vil bli innkalt til et førstegangs intervju, før det blir foretatt sakkyndig vurdering av aktuelle kandidater.
Dersom du ønsker konfidensiell behandling av din søknad, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg kan gjøres kjent. Du vil da få
informasjon om dette, jf. Offentleglova § 25.
Vi ber deg om å benytte søknadsskjema på denne siden for å sende inn søknad og CV
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