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 Universitetsbiblioteket leverer tjenester til NTNUs forskere og studenter, og legger vekt på å ha en aktiv dialog med fagmiljøene med mål
å bidra til å styrke NTNUs forskning og undervisning. Universitetsbiblioteket har en sterk satsing på nettbaserte tjenester.

Spesialbibliotekar
NTNU Universitetsbiblioteket søker en spesialbibliotekar i hel stilling for fast tilsetting. Stillingen er plassert i Bibliotekseksjon for humaniora,
samfunns- og utdanningsvitenskap. Seksjonen har 24 medarbeidere fordelt på tre fysiske bibliotek og har ansvar for bibliotektilbudet til ansatte
og studenter ved Fakultet for humaniora og Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap. Stillingen vil for tida være plassert ved Biblioteket
Dragvoll.
Sentrale arbeidsoppgaver:
Publikumsbetjening med utlån og veiledning via skranke og gjennom andre kanaler
Fjernlån
Bruk av biblioteksystemer (bl.a Alma og Oria) og andre kunnskapskilder
Delta i prosjekter og løpende arbeid ved seksjonen og ved Universitetsbiblioteket
Kvalifikasjonskrav:
Minimum bachelorutdanning innen bibliotek- og informasjonsvitenskap fra høgskole/universitet
Relevant bibliotekfaglig praksis, gjerne fra bibliotek som benytter Alma
Det forutsettes gode kunnskaper om og interesse for bruk av data som arbeidsverktøy
God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
Vi legger stor vekt på personlig egnethet og søker deg som:
er serviceinnstilt og liker publikumsrettet arbeid
kommuniserer godt og liker å formidle
er opptatt av å utvikle gode brukertjenester i bibliotek
er selvstendig og utfører varierte arbeidsoppgaver
tar initiativ og er resultatorientert
samarbeider godt og gjennomfører til riktig tid
NTNU Universitetsbiblioteket er i stadig utvikling noe som stiller store krav til medarbeidernes evne og vilje til omstilling. Tidligere erfaring og
personlig egnethet vil derfor bli vektlagt ved tilsetting i stillingen.
Vi kan tilby:
Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
Gode sosiale ordninger, og en av landets beste pensjonsordninger
Nærmere opplysninger om stillingen får du hos seksjonssjef Harald Bøhn, tlf. 918 97 262, e-post: harald.bohn@ntnu.no
Lønnsvilkår m.v.:
Stillingen lønnes som spesialbibliotekar (kode 1515) fra kr 433.500 pr. år. Den som ansettes vil normalt bli innplassert fra p.t. kr 442.400 - kr
488.500 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.
Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn og etter tilsetting må du påregne at det kan skje endringer i
ansvars- og arbeidsområde. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.
Synes du dette ser interessant ut og i tråd med dine kvalifikasjoner, send søknad elektronisk via www.jobbnorge.no med CV, vitnemål
og attester innen 06.08.2018. Søknaden har NTNU-nr. 60/18.
I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren, etter avtale, bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på
søkerlisten.
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