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 nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Ledig stilling som rådgiver innen
virksomhetsstyring og organisasjonsutvikling
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB) søker etter en motivert og engasjert rådgiver som ønsker å jobbe med forskere og
undervisere med et nasjonalt og internasjonalt fokus. Stillingen er et vikariat med varighet på ett år, men stillingen kan bli lyst ut som fast i løpet
av perioden.
INB består av mange ulike faggrupper med forskere og undervisere som er ledende innen sine fagfelt.
Instituttet har som mål å drive systematisk arbeid med å forbedre undervisningen og stadig videreutvikle innovasjons- og forskningsstrategien.
Vår ambisjon er å levere ledende og framtidsrettet forskning og utdanning for bedre helse. Tverrfaglighet er vår styrke. Les mer om Instituttet
her www.ntnu.no/inb.
For å møte fremtidens utfordringer er vi på utkikk etter en ny medarbeider med ansvarsområder og arbeidsoppgaver knyttet til instituttets
kjerneoppgaver og strategiske satsningsområder. Dette er i stor grad utredningsoppgaver innen virksomhetsstyring, HR og HMS,
arealforvaltning og kontordrift.
Stillingsinnehaver har en sentral rolle i instituttets administrasjon, og er kontorsjef sin nærmeste medarbeider og stedfortreder. De viktigste
oppgavene er:
Ivaretakelse og utvikling av instituttets virksomhetsstyring inkludert systemer, verktøy og metode for dette
Organisasjonsutvikling, strategisk HR og Helse, miljø- og sikkerhetsarbeid, areal- og infrastrukturarbeid
Være prosessdriver for ulike utviklingsprosjekt som til enhver tid løper i administrasjonen
Kommunikasjon, formidling og kvalitetssikring av informasjon
Vi søker en person med følgende bakgrunn og kompetanse:
Høyere utdanning fra universitet eller høyskole innen relevante fagområder. Bachelornivå er minstekravet, men masternivå vil bli
foretrukket
Relevant arbeidserfaring fra tilsvarende oppdrag/ansvarsområder er et krav
God og helhetlig forståelse for administrative støttefunksjoner og lederstøtte er et krav
Behersker IKT-verktøy på et høyt nivå er et krav
God kjennskap til offentlig forvaltning og til gjeldende lov- og regelverk er en fordel
God formidlingsevne på engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig, er et krav
I tillegg ønsker vi oss en person som:
er initiativrik og selvstendig.
ønsker å være en pådriver for digitalisering av offentlig forvaltning.
er kontaktskapende og har gode samarbeidsevner.
er utadvendt og serviceinnstilt.
trives i et hektisk miljø med høyt tempo.
Det vil bli lagt vekt på motivasjon og personlig egnethet for stillingen.
Stillingsinnehaver rapporterer til kontorsjef.
Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og den som blir ansatt, må finne seg i eventuelle endringer i
arbeidsområdet.
Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte søkere til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell
bakgrunn. Arbeidsplassen vil bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.
Det er et personalpolitisk mål å få en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. For å
oppnå en balansert kjønnssammensetning oppfordrer vi spesielt menn til å søke.
Stilling som rådgiver (kode 1434) lønnes med minimum årslønn kr. 403 600. Den som ansettes vil normalt bli avlønnet fra kr 499 200 - 578 900
per år. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.
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Søknad skrives og sendes elektronisk inn via denne siden innen søknadsfristen. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk.
Rettkjente kopier av vitnemål og attester kan kreves fra kandidatene som innkalles til intervju.
Søknadsfrist: 14.06.2018
Utfyllende opplysninger om stillingen kan en få ved å henvende seg til: Kontorsjef Torill Naavik, tlf. 959 10637, e-post torill.naavik@ntnu.no .
Opplysninger om søknadsprosessen fås ved henvendelse til: HR-rådgiver Marta Aandahl, tlf. 90553511, e-post marta.aandahl@ntnu.no
Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutteringsbyråer, annonsører og lignende.
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.
Jobbnorge-ID: 153782, Søknadsfrist: Avsluttet
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