Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) ivaretar sikkerhetstjenester, digitale tjenester og fasiliteringstjenester for
departementene. Våre felles verdier er; hjelpsom, engasjert og profesjonell. DSS er underlagt Kommunal- og
moderniseringsdepartementet, har ca. 700 ansatte og er lokalisert sentralt i Oslo.
22. juli-senteret er et læringssenter som er lokalisert i Høyblokka. 22. juli-senterets mandat er å undervise og formidle hendelsene i
regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011, til elever fra 9. trinn og oppover, samt øvrige besøkende. Læringssenteret åpnet for publikum 22.
juli 2015.

Formidler i 22. juli-senteret
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) har ledig en fast stilling som formidler i 22. juli-senteret. Formidleren blir en del av
fagteamet i 22. juli-senteret.
Arbeidsoppgaver
Undervisning for skoleklasser
Formidling til øvrige grupper
Vertsoppgaver
Utviklingsarbeid innen undervisning og formidling
Delta i senterets øvrige drifts - og utviklingsoppgaver
Nødvendige kvalifikasjoner
Formell undervisningskompetanse i relevante fag som grunnskolelærerutdanning for 5.-10. årstrinn, allmennlærerutdanning eller
universitets- og høyskoleutdanning med PPU. Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell kompetanse.
Minimum 2 års erfaring med undervisning i relevante fag (historie, samfunnsfag, KRLE etc. på mellomtrinnet eller i videregående skole)
Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, på norsk og engelsk

Ønskelige kvalifikasjoner
God innsikt i, og erfaring med å jobbe med læreplaner
Erfaring med å utvikle undervisningsopplegg
Undervisningserfaring fra institusjoner som formidler vanskelig historie eller utfordrende tematikk vil veie positivt
God forståelse og brukerferdigheter innen nett og sosiale medier
Å beherske flere språk muntlig vil være positivt
Personlige egenskaper
Du er trygg i undervisningsrollen og skaper dialog og engasjement i undervisningssituasjon
Du har gode kommunikasjons - og samarbeidsevner og liker godt å jobbe i team
Du er initiativrik og evner å jobbe selvstendig, strukturert og målrettet
Du mestrer en til tider svært hektisk arbeidshverdag
Du er empatisk og trygg på deg selv
Stillingen medfører mye direkte kontakt med besøkende. Personlig egnethet vil derfor vektlegges høyt
Andre opplysninger: Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Noe helgearbeid og reisevirksomhet i forbindelse med undervisning må
påregnes. Arbeidstid og arbeidsoppgaver er delt mellom 22. juli-senteret og kontor.
Lønn: Stillingen lønnes som 1434 rådgiver, i spennet kr. 449 400 - 505 800 pr år. Lønnsinnplassering avhenger av erfaring og
kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.
Som ansatt i DSS har du:
Gode forsikrings- og pensjonsordninger, med automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse
Egen bedriftshelsetjeneste, treningsmuligheter/bedriftsidrettslag
Subsidierte priser i kantinene i regjeringskvartalet
Arbeidsplass sentralt i Oslo sentrum
For mer informasjon, se vår hjemmeside www.dss.dep.no og 22. juli-senterets hjemmeside: www.22. julisenteret.no
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I DSS er det derfor et personalpolitisk mål å oppnå en
balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull
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i CV. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål. Som IA-bedrift vil vi tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt
funksjonsevne.
I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt
om ikke å bli ført opp på søkerlisten.
Nærmere opplysninger ved: Tjenesteansvarlig Anne Lene Andersen, anne-lene.andersen@dss.dep.no, mobil: +47 970 22 512
Seksjonssjef Tone Engløkk Jorde, tone.jorde@dss.dep.no, mobil: +47 992 79 249
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