NTNU - kunnskap for en bedre verden
Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.
Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for helsevitenskap i Gjøvik

Fast stilling som overingeniør ved Senter for
simulering og pasientsikkerhet
Ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, er det ledig en 100 % stilling som overingeniør (1087). Stillingen er administrativt tilknyttet
Institutt for helsevitenskap i Gjøvik. Arbeidssted er Senter for simulering og pasientsikkerhet NTNU i Gjøvik.
For mer informasjon om instituttet og arbeidssted, se http://www.ntnu.no/ihg og http://www.ntnu.no/simsenter.
Teknisk ansvarlig vil sammen med leder for senteret ha ansvar for det tekniske utstyret i simuleringssenteret. Det omfatter simulatorer, data- og
annet medisinsk teknisk utstyr samt bistand til undervisningspersonell i klargjøring av simuleringsutstyr og undervisning i bruk av dette.
Stillingens hovedarbeidsområder vil være:
Vedlikehold og reparasjoner av utstyr, klargjøring av simuleringsrom/operatørrom.
Kontakt med serviceavdelinger og support hos leverandører og partnere for blant annet feilsøking og retting av feil.
Installasjon og oppdatering av programvare (simulatorer).
Ansvar for ambulansesimulator med vedlikehold av utstyr i prehospital lab. Operatør av ambulanse- og pasientsimulatorer.
Ansvar for spesialrom som for eksempel Skill Station. Opplæring av studenter i bruk av Skill Station i samarbeid med ansvarlige lærere.
Timeplan og rombookingssystem i simuleringssenteret.
Delta i utvikling av simuleringssenteret og metoder innen simulering.
Delta på gjennomføring av kurs som senteret tilbyr.
Vi søker en person med følgende bakgrunn og kompetanse:
Relevant høyere utdanning fra universitet eller høgskole på bachelornivå er et krav. Utdanningskravet kan fravikes ved lang og relevant
arbeidserfaring.
Utdanningsbakgrunn innen helsefag er ønskelig.
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.
Datakyndighet knyttet til arbeidsområdene og forståelse av eller erfaring med medisinsk utstyr er en fordel.
Personlige egenskaper:
Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper.
Ryddig, systematisk og strukturert.
Entusiastisk og har stor arbeidskapasitet.
Vi kan tilby:
En dynamisk arbeidsplass med allsidige og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
Fleksibel arbeidstid og sommertid
Trening i arbeidstiden
Stilling i en IA-virksomhet
Nødvendig kurs og opplæring vil bli gitt
Det vil bli lagt stor vekt på motivasjon, interesse og personlig egnethet for stillingen i tilsettingen. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.
Stilling som overingeniør (kode 1087) lønnes med minimum årslønn kr. 459 100. Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr 459 100 - 537
700 per år avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.
Ansettelse skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte. Endringer i arbeidsområdet og involvering i andre oppgaver kan være
aktuelt.
Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte søkere til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell
bakgrunn. Arbeidsplassen vil bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.
Søknad skrives og sendes elektronisk inn via denne siden innen søknadsfristen. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk.
Søknadsfrist: 18.05.2018
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Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:
Leder av senter for simulering og pasientsikkerhet IHG, Terje Ødegården, 47832521 eller terje.oedegaarden@ntnu.no
Nærmere opplysninger om søknadsprosessen fås ved henvendelse til:
HR-konsulent Håvard Tangvik, e-post: havard.tangvik@ntnu.no.
Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å
bli oppført på søkerlisten.
Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutteringsbyråer, annonsører og lignende.
Jobbnorge-ID: 152318, Søknadsfrist: Avsluttet
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