NTNU - kunnskap for en bedre verden
Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.
Avdeling for utdanningskvalitet jobber systematisk med å utvikle kvaliteten i vår utdanning, både gjennom strategiske satsinger og
oppfølging av kvalitetsarbeid. NTNUs mål er at all utdanning skal være preget av kvalitet på et høyt internasjonalt nivå, faglig og pedagogisk.
Seksjon for etter- og videreutdanning er en seksjon innen avdelingen og bistår NTNUs fagmiljøer og samarbeidspartnere med utvikling,
markedsføring, salg og administrative tjenester i forbindelse med etter- og videreutdanning (EVU) og konferanser og forvalter profilen for
NTNUs etter- og videreutdanning, NTNU VIDERE.

Rådgiver/seniorrådgiver - utvikling av etter- og
videreutdanning
Ved Seksjon for etter- og videreutdanning er det ledig fast stilling som rådgiver/ seniorrådgiver. Stillingens hovedområde er å følge opp NTNUs
og avdelingens strategiske satsninger, utviklingsarbeid, rådgivning og prosjektledelse innen etter- og videreutdanning. Vi søker en person med
kunnskap om, og stor interesse for, teknologi og digitalisering. NTNU skal imøtekomme det økende kompetansebehovet for etter- og
videreutdanning og tilby relevant EVU både i forhold til leveransemåte og innhold. Den som søker må ha god kjennskap til arbeidslivets aktører
og kunne vise til et relevant nettverk.
Snarlig oppstart ønskes. Arbeidssted er Gløshaugen i Trondheim.
Kvalifikasjoner:
Du må ha:
Relevant utdanning på masternivå, alternativt kan utdanning på bachelornivå og relevant arbeidserfaring gjerne kombinert med etter- og
videreutdanning kompensere for utdanningskravet
Bred erfaring med utviklings-/ endringsarbeid
Gode resultater å vise til innen prosjekt-/ prosessledelse
God kjennskap til UH-sektoren, aktørene i arbeidslivet og andre relevante aktører
God muntlig og skriftlig framstillingsevne, på norsk og engelsk
Det vil bli tillagt vekt om du:
Har kjennskap til NTNUs fagmiljøer
Kan vise til gode resultater i utviklingsprosjekter i (kunnskaps)organisasjoner
Har et velutviklet nettverk, enten innen UH-sektoren eller i arbeidslivet
Er teknologiinteressert og har kjennskap til digitale trender og muligheter ny teknologi kan gi
Er innovativ og fremtidsretta
Vi legger stor vekt på personlig egnethet. Den vi tilsetter må:
Evne å være både strukturert, kreativ og ansvarlig
Evne å jobbe både selvstendig og i team
Ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
Evne å arbeids på tvers, motivere andre og bygge bro mellom ulike miljøer og områder.
Personlig egnethet og egenskaper vil bli vektlagt. Arbeidsmiljøet her er svært godt, så om du er en positiv og løsningsorientert person som liker
å ta i et tak, vil du bli godt mottatt og komme til en arbeidsplass der du helt sikkert vil trives.
Vi tilbyr:
Utfordrende arbeids- og utviklingsoppgaver
Et spennende og godt arbeidsmiljø
Fleksibel arbeidstid
En av Norges beste pensjonsordninger
Boliglån i Statens Pensjonskasse
Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434) evt seniorrådgiver (1364). Den som tilsettes vil normalt bli lønnet fra brutto kr 524 200 til kr 607 700
per år avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.
For mer informasjon om stillingen, kontakt seksjonssjef Ragna Ann Berge, tlf. 73 55 11 50/ 918 97 199, epost ragna-ann.berge@ntnu.no eller
rådgiver Annveig Skurseth, tlf 918 97 261, epost annveig.skurseth@ntnu.no.
Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt, må påregne eventuelle endringer i
arbeidsområdet.
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Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. 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 med CV, vitnemål og attester elektronisk via denne siden
merket med NTNU-nr. 74/18. Søknadsfristen er 01.10.2018.
I henhold til offentlighetsloven § 25 kan opplysninger om søkeren, etter avtale, bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli
oppført på søkerlisten.
Jobbnorge-ID: 156983, Søknadsfrist: Avsluttet
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