Universitetet i Nordland tilbyr utdanninger på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Det tas årlig opp studenter til mer enn 100 forskjellige studier
innenfor både profesjonsutdanning og teoretiske disiplinfag, inklusive studenter til ph.d. i bedriftsøkonomi, ph.d. i sosiologi, ph.d. i akvatisk
biovitenskap samt ph.d. i studier av profesjonspraksis.
Universitetet i Nordland har over 600 ansatte og i overkant av 6000 studenter fordelt på hovedcampus Bodø og campusene UiN Helgeland og
UiN Vesterålen.
Fra 1.1.2016 fusjoneres Høgskolen i Nord-Trøndelag, Høgskolen i Nesna og Universitetet i Nordland til et nytt universitet: Nord universitet.

Kommunikasjonsrådgiver - Nordområdesenteret
Ved Nordområdesenteret er det ledig en fast stilling som kommunikasjonsrådgiver. Nordområdesenteret er et nasjonalt senter som
organisatorisk er knyttet til Handelshøgskolen ved Universitetet i Nordland.
Handelshøgskolen er et fakultet ved Universitetet i Nordland og er den tredje største handelshøgskolen i Norge som tilbyr
økonomisk/administrativ utdanning til og med doktorgradsnivå.
Handelshøgskolen har 1600 studenter og 120 vitenskapelige ansatte. Administrasjonen består av 13 personer og ledes av fakultetsdirektør.
Om Nordområdesenteret
Nordområdesenteret for næringslivet ble etablert i 2007 som et kunnskaps- og nettverkssenter for nordområdene og Russland.
Nordområdesenteret skal bidra til utvikling av kunnskap om verdiskaping i nordområdene gjennom forskning, utdanning og formidling.
Kunnskapen utvikles i samarbeid med næringsliv, forvaltning og akademiske institusjoner nasjonalt og internasjonalt. Nordområdesenteret
vokser, med en lang rekke spennende prosjekt som nettopp er sjøsatt - eller skal igangsettes med det første. Nordområdesenteret gir også ut
den uavhengige nettavisen HighNorthNews.com, med daglige nyheter og analyser fra nordområdene.
Kommunikasjonsrådgiver
Vi søker nå en kommunikasjonsrådgiver med ansvar for Nordområdesenterets formidling og dialog. Vi ønsker oss en medarbeider med
• høyere utdannelse, gjerne fra medie-, kommunikasjons- eller journalistfag
• solid og variert erfaring fra kommunikasjonsvirksomhet gjennom ulike medier og kanaler
• nordområdekunnskap
Øvrige kvalifikasjoner
Vi ønsker oss en medarbeider med solid nettverk, strategiske og analytiske evner, godt kjennskap til sosiale medier og IT-kunnskap. Søkeren
må besitte fremragende kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig, og må beherske engelsk skriftlig og muntlig.
Av personlige egenskaper ønsker vi oss en kollega som er utpreget initiativrik, kreativ og utadvendt. Vi stiller krav til selvstendighet og
gjennomføringsevne i tråd med våre ambisiøse mål. Du må finne deg til rette i et hektisk teamarbeid på tvers av ulike faglige miljø.
Vi tilbyr
For deg som er opptatt av det som skjer i nord, er dette en av de mest selvstendige og spennende stillingene som finnes på markedet. Du får
være med på å forme Nordområdesenteret som et viktig, nasjonalt senter for nordområdepolitikk. Det er store utviklingsmuligheter innenfor
rammen av Universitetet i Nordland. Arbeidsoppgavene og er mange og spennende, og du får jobbe sammen med inspirerende kolleger med
høy kompetanse og ekte engasjement.
Lønns- og arbeidsvilkår
Stillingene lønnes etter Statens regulativ, l.pl. 90.500, kode 1434 Rådgiver. For særlig kvalifiserte søkere kan avlønning i kode 1364
Seniorrådgiver vurderes. Lønn etter kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse. Som ansatt ved
Universitetet i Nordland får du medlemskap i Statens pensjonskasse samt andre velferdsgoder.
Den som tilsettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i
ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Universitetet i Nordland.
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å
søke stillingen. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale til Hovedavtalen i Staten.
Kontakt
Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til direktør ved Nordområdesenteret Frode Mellemvik, tlf 915 60270 / e-post
Frode.Mellemvik@uin.no, senior rådgiver Arne O Holm, tlf 905 29472 / e-post Arne.O.Holm@uin.no, eller senior kommunikasjonsrådgiver Bård
Borch Michalsen, tlf 476 09 911, / e-post bbm@uin.no
Søknad
Søknad med CV, attester og vitnemål sendes elektronisk innen 06.12 2015.
All dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden.
Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.
Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort
selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i
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tilfelle bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.
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