NTNU - kunnskap for en bedre verden
Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.
NTNU Vitenskapsmuseet
NTNU Vitenskapsmuseet er en fagenhet ved NTNU som driver forskning, formidling, samlingsvirksomhet og undervisning, samt ivaretar
oppgaver for kulturminneforvaltningen i Midt-Norge. NTNU Vitenskapsmuseet har for tiden 123 ansatte, og av disse er 14 stillinger tilknyttet
Utstillings- og publikumsseksjonen.
Utstillings- og publikumsseksjonen
Utstillings- og publikumsseksjonen har ansvaret for produksjon og vedlikehold av museets utstillinger, publikumsarrangementer, samt
skoletjeneste og andre pedagogiske opplegg. Seksjonen driver også museumsbutikken.

Arrangementkoordinator
Vi har ledig et heltids vikariat som arrangementskoordinator ved NTNU Vitenskapsmuseet, Utstillings- og publikumsseksjonen. Vikariatet er for
6 måneder med mulighet for forlengelse. Noe helg- og kveldsarbeid må påregnes. Tiltredelse snarest.
Sentrale arbeidsoppgaver:
Utvikle, planlegge og gjennomføre arrangement for museets besøkende på Kalvskinnet og i Ringve botaniske hage.
Bistå i gjennomføringen av formidlingskonseptet NTNU Kveld.
Markedsføring av arrangement i digitale kanaler, programmer og trykte medier.
Andre oppgaver innen den daglige driften ved seksjonen må kunne påberegnes.
Vi søker etter deg som:
har en utdanning minimum på bachelornivå
har en interesse innen utvikling og gjennomføring av arrangementer
er selvstendig og initiativrik
evner å iverksette arrangement både på egen hånd og i samarbeid med andre
har god norsk fremstillingsevne, både muntlig og skriftlig
gjerne har erfaring fra tilsvarende arbeid.
Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli tillagt stor vekt.
Normal avlønning vil være kr. 30.500 - 34.000 pr. måned avhengig av ansiennitet. Fra dette trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens
Pensjonskasse.
Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt, må finne seg i eventuelle endringer av
arbeids- og ansvarsområdet.
Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell
bakgrunn.
Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli
oppført på søkerlisten.
For nærmere opplysninger, ta kontakt med formidlingssjef Randi Wenche Haugen, tlf. 918 74 119, eller HR-konsulent Renate Johansen, tlf. 73
59 22 34, e-post renate.johansen@ntnu.no.
Søknaden skal sendes elektronisk via denne side (jobbnorge.no). Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og kopier av vitnemål
og attester vil kreves fra de kandidatene som innkalles til intervju. Eventuelle henvendelser merkes med VM-17/23029.
Søknadsfrist 06.08.2017.
Besøk oss på vår hjemmeside www.ntnu.no/vitenskapsmuseet
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