NTNU - kunnskap for en bedre verden
Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Prorektor for nyskaping
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet søker prorektor for nyskaping, hvor eksterne relasjoner inngår som et spesielt ansvarsområde.
Prorektor rapporterer til rektor og utgjør NTNUs ledelse sammen med rektor, to øvrige prorektorer, to direktører, åtte dekaner, en
museumsdirektør og to viserektorer.
Prorektor skal stimulere til fremragende faglige resultater og til å skaffe institusjonen ressurser i nasjonal og internasjonal konkurranse.
Prorektor er leder av utvalg og matriser innenfor sitt ansvarsområde. Administrasjonen er for tiden under reorganisering. Det kan derfor bli
endringer i organiseringen av prorektorens administrative ressurser.
Nærmere opplysninger om organisasjonen: http://www.ntnu.no/adm
Prorektorens viktigste oppgaver er å:
bidra til å utvikle og implementere institusjonens overordnede strategi for å være en drivkraft for omstilling, bærekraftig innovasjon og
nyskaping i samfunnet
utvikle virksomheten til å bli internasjonalt fremragende innenfor forskningsbasert innovasjon i samarbeid med næringsliv og offentlig
forvaltning
påse at det utøves god faglig ledelse med vekt på kvalitet ved å videreutvikle et velfungerende internt system for nyskaping
sørge for velegnede teknisk-administrative tjenester og at studenter og ansatte i hele fagbredden tar del i entreprenørskap og
innovasjon
representere og posisjonere institusjonen og fremme internt og eksternt samarbeid
bidra til formidling av NTNUs forskning og forskningsbasert nyskaping
skape en positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt og godt arbeidsmiljø http://www.ntnu.no/adm/prorektor-nyskaping
Vi søker prorektor som:
har høy vitenskapelig kompetanse innenfor et av NTNUs fagområder
kan vise til omfattende og vellykket ledelse i store kunnskapsorganisasjoner
har gode strategiske evner med et helhetlig blikk på organisasjonens virksomhet
har innsikt i de krav som stilles til gode administrative tjenester på sitt ansvarsområde
har en motiverende og inkluderende lederstil preget av samarbeid og medvirkning
har gode kommunikative evner og evne til å skape tillit
har et bredt nettverk nasjonalt og internasjonalt og evne til å etablere nye
Prorektor tilsettes på åremål for 4 år. Tiltredelse etter avtale. Stillingen lønnes etter avtale innenfor rammen for stilling som prorektor.
NTNU arbeider målbevisst for økt likestilling og vektlegger kjønnsbalanse i ledergruppene. Kunnskap om og resultater fra aktivt
likestillingsarbeid tillegges vekt ved rekruttering av ledere.
Nærmere opplysninger hos rektor Gunnar Bovim, tlf. 95467446/ epost: gunnar.bovim@ntnu.no, organisasjonsdirektør Ida Munkeby, tlf.
41431508/ epost: ida.munkeby@ntnu.no eller regionsjef/senior bedriftsrådgiver ved Experis Executive Kjell Strøm, tlf. 95198710/e-post:
kjell.strom@no.experis.com
Elektronisk innsending av søknad med CV skjer via denne siden. Stillingen har NTNU-nr. 22/16. Søknadsfrist: 1. oktober 2016.
Jobbnorge-ID: 128829, Søknadsfrist: Avsluttet

Utlysningstekst (128829).pdf - Generert fra Jobbnorge.no den 22. april 2019 kl. 20:17

Side 1 / 1

