Fylkesmannen er statens representant i fylkene. Vi bidrar til at Stortingets og regjeringens mål og retningslinjer blir fulgt opp i regionen og vi
ivaretar innbyggernes rettssikkerhet.

Vil du jobbe hos Fylkesmannen og bidra til
utvikling på barnehage- og utdanningsområdet i
vår region?
Det er fra 01.01.2019 ledig fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Oslo og Viken, barnehage- og utdanningsavdelingen.
Barnehage- og utdanningsavdelingen har fra 01.01.2019 61 ansatte og er organisert med en avdelingsdirektør og fire seksjonssjefer.
Avdelingen er plassert i Oslo. Den utlyste stillingen ligger i seksjon Kompetanse- og kvalitet.
Barnehage- og utdanningsavdelingen er delegert oppgaver fra Utdanningsdirektoratet, og har en bred oppgaveportefølje innen den regionale
forvaltningen av barnehage- og skolesektoren. Arbeidet omfatter tilsyn, klagebehandling, tilskuddsforvaltning, oppfølging av statlige
satsingsområder, samt informasjon og veiledning.
På utdanningsområdet skal Fylkesmannen være bindeledd mellom Utdanningsdirektoratet og utdanningssektoren, og slik medvirke til at den
nasjonale utdanningspolitikken blir fulgt opp av offentlige og private skoleeiere.
Aktuelle arbeidsoppgaver for stillingen
Stillingen skal ivareta oppgaver knyttet til eksamen i grunnopplæringen. Andre oppgaver innenfor avdelingens ansvarsområder kan også bli
aktuelt.
Vi søker etter en person for følgende arbeidsoppgaver:
Sørge for at gjennomføring av eksamen, nasjonale prøver og kartleggingsprøver skjer etter gjeldende lov og regelverk
Rekruttere og oppnevne sensorer og oppmenn, arrangere sensorskoleringer og fellessensur
Koordinere arbeidet med sensur for sentralt gitt eksamen med spesielt ansvar for videregående opplæring
Veilede skoler og sensorer i forbindelse med avvikling av eksamen, sensur i grunnskolen, videregående- og voksenopplæring
Behandle klager, spesielt knyttet til vurdering
Gi informasjon og veiledning til private og offentlige skoleeiere.
På eksamensområdet er samarbeid med andre fylkesmannsembeter og Utdanningsdirektoratet vesentlig for å sikre gjennomføringen.
Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper
Søkere må ha:
Relevant utdanning fra høyskole eller universitet (fortrinnsvis pedagogisk utdanning)
Dokumentert relevant erfaring
Administrativ kompetanse
God skriftlig og muntlig framstillingsevne
God kompetanse i bruk av ulike dataverktøy
God service innstilling, samarbeidsevne og effektiv arbeidsform
Personlig egnethet vil bli tillagt vekt. Det er ønskelig med kompetanse og erfaring innen forvaltningen i grunnopplæringen og spesielt fra
videregående opplæring. Kjennskap til dataverktøyene PAS og PGS vil også bli vektlagt i vurdering av tilsettingen.
Vi kan tilby
Spennende oppgaver i utviklingen av et nytt embete. Du får jobbe sammen med dyktige kollegaer i et tverrfaglig og inkluderende arbeidsmiljø
preget av høy kompetanse. Vi tilbyr gode velferdsordninger og fleksibel arbeidstid.
Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver, stillingskode 1434/1364, i lønnsspennet kr. 456 900 til kr. 590 000, avhengig av tidligere
yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for spesielt kvalifiserte søkere. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens
pensjonskasse. Prøvetiden er på 6 måneder.
Har du spørsmål om stillingen?
Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til seksjonssjef Unn West, telefon mobil 920 88 413, eller til utdanningsdirektør
Grethe Hovde Parr, telefon direkte 22 00 38 01 / mobil 913 51 242.
Fylkesmannen er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av for eksempel alder, kjønn,
funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, gjøres
oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til registreringsformål ifm regjeringens inkluderingsdugnad. Embetet er IA-virksomhet
(Inkluderende Arbeidsliv).
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(Inkluderende Arbeidsliv).
Søknadsfrist: 06.12.18
Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema.
Opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om de har bedt om ikke å bli ført på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven § 25. Du vil i så fall få
beskjed om dette før søkerlisten settes opp.
Jobbnorge-ID: 160936, Søknadsfrist: Avsluttet
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