NTNU - kunnskap for en bedre verden
Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.
Kommunikasjonsavdelingen
Kommunikasjonsavdelingen har det overordnede ansvaret for offisiell, intern og ekstern kommunikasjon ved NTNU. Oppgavene spenner fra
forskningsformidling og markedsføring til lederstøtte, nettsideutvikling og alumnivirksomhet. Vi jobber både praktisk og strategisk. Du finner oss
både i Trondheim, Gjøvik og Ålesund.
Prosjekt «Levende bilder - visuell kommunikasjon på NTNU»

Konseptutvikler innen visuell kommunikasjon prosjektstilling
NTNUs kommunikasjonsavdeling i samarbeid med Avdeling for utdanningskvalitet ved NTNUs Multimediesenter har ledig prosjektstilling i
100% stilling. Stillingens varighet er på 1 år med mulighet for forlengelse ut 2019. Den som tilsettes vil ha en faglig tilknytning til
Kommunikasjonsavdelingens faggruppe for profilering, arrangement og grafiske tjenester. Administrativt og kontormessig ligger stillingen under
NTNUs multimediesenter, et senter med kompetanse og produksjonsfasiliteter for innholdsproduksjon rettet spesielt mot undervisning.
Arbeidssted er NTNU Trondheim. Snarlig tiltredelse er ønskelig.
Sentrale arbeidsoppgaver:
prosjektledelse, som innebærer igangsettelse av nye prosjekt og opplæring av medarbeidere i enkle redigeringsprogram og
videoopptak med smarttelefon og nettbrett
som teknisk og journalistisk medarbeider vil du også få ansvar for publisering på sosiale media, og utforming av skriftlig materiale i slik
sammenheng
ansvar for arkivering og systematisk bearbeiding av materiale produsert andre steder i organisasjonen
bygge opp og drifte streamingtjenester i kommunikasjonssammenheng, og i særlig grad bidra til å bygge kompetanse blant bestillere og
brukere
Du vil arbeide i et allsidig og hektisk miljø der ingen dag er lik. Du vil også når det er kapasitet inngå i Multimediesenterets oppgaver som er
rettet inn mot innholdsproduksjon i undervisningen.
Stillingen knyttes til prosjektet «NTNU Levende Bilder», som har varighet 2017-2019.
Kvalifikasjonskrav:
relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse fra fjernsyn og videoproduksjon
kan kompensere for utdanningskravet
kjennskap til flere redigeringsplattformer
erfaring som videojournalist eller journalist vil vektlegges særlig
erfaring fra flerkameraproduksjoner og kompetanse på strømming av arrangement
god skriftlig og muntlig kommunikasjon, på norsk og engelsk
erfaring med prosjektarbeid
Vi legger stor vekt på personlig egnethet og søker deg som:
er utadvendt og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
er strukturert og nøyaktig, samt evner å jobbe kreativt
tar initiativ og er resultatorientert
jobber godt i team samtidig som du kan jobbe selvstendig
Vi kan tilby:
varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et universitetsmiljø i utvikling
en uformell og hyggelig arbeidsplass med engasjerte kolleger
fleksibel arbeidstid
gode pensjonsordninger og mulighet for boliglån i Statens Pensjonskasse med gunstige vilkår
mulighet for trening i arbeidstida
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Lønnsvilkår m.v.:
Stillingen lønnes som førstekonsulent (kode 1408) evt. rådgiver (1434). Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr 436 900 til kr 527 500 pr.
år avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.
Nærmere informasjon om stillingen fås hos Kommunikasjonsavdelingen v/seniorrådgiver Gunnar Hansen, tlf 73595314/91566365, epost
gunnar.k.hansen@ntnu.no eller gruppeleder hos NTNUs Multimediesenter Frank Børø, tlf 91821655, epost frank.boro@ntnu.no
Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn og den som blir tilsatt må finne seg i eventuelle endringer i
ansvars- og arbeidsområde.
Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell
bakgrunn
Synes du detter ser interessant ut og i tråd med dine kvalifikasjoner, send søknad elektronisk via denne siden med CV, vitnemål og
attester innen 03.05.18. Søknaden har NTNU-nr. 26/18.
I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren, etter avtale, bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på
søkerlisten.
Jobbnorge-ID: 148847, Søknadsfrist: Avsluttet
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