1. januar 2014 blir Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap slått sammen til Norges miljø- og biovitenskapelige
universitet (NMBU). Visjonen for universitetet er "Kunnskap for livet". Med mer enn 1600 ansatte og 5000 studenter har NMBU ressurser til å
skape faglig synergi, utvikle nye tilbud og satsingsområder innen fakultetenes fagområder. Sektorens største byggeprosjekt skal gjennomføres
på Campus Ås frem mot 2019, da universitetet vil bli samlokalisert på Ås. Sammen med de øvrige forskningsinstituttene på Campus Ås, har
NMBU en unik mulighet til å være et nasjonalt og internasjonalt kunnskapssenter på strategisk viktige områder. Dette vil gi et stort løft for
forskning innen bioproduksjon, veterinærmedisin, miljøteknologi, areal- og ressursforvaltning, økonomi og internasjonalt utviklingsarbeid.
Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.lifesciences.no

Leder for IT avdelingen (Avdelingsdirektør) - ref.nr 2013/1600
Vi søker etter en leder som skal bidra til at NMBU utvikler en felles IT avdeling som skal gi IT- tjenester til alle enheter ved universitetet. Som
leder av IT-avdelingen er du med på å effektivisere NMBUs ansattes arbeidshverdag og det er derfor viktig at du har spesiell interesse for og
fokus på brukerne og understøtte miljøene systemene brukes i.
I kommende periode vil de administrative funksjonene være under utvikling med økt fokus på brukere og tjenester. Dette innebærer endringer
både i arbeidsprosesser, kultur og teknologi og økt samhandling med brukerne. Leder for IT-avdelingen vil ha ansvar for å bidra i dette arbeidet.
Leder for IT-avdelingen skal sikre at ansvar for informasjonssikkerheten ved universitetet ivaretas, og har ansvar for informasjonssikkerhet
knyttet til IT-systemene og IT-infrastruktur.
Vi kan tilby varierte og utfordrende oppgaver i et faglig sterkt og motiverende miljø. Vi søker etter en tydelig og motiverende leder, som kan
kombinere fremtidsrettede arbeidsformer med operativ gjennomføring.
Leder for IT avdelingen har personalansvar for om lag 30 medarbeidere i IT avdelingen og rapporterer til økonomi- og eiendomsdirektøren.
Ditt ansvarsområde omfatter bl.a.:
Felles IT-brukerstøtte
IT-drift og IT-utvikling
Identitetsforvaltning og IKT internkontrollsystem
Telefoni og epost
Kvalifikasjoner
Formell kompetanse
Relevant høyere utdanning på minimum masternivå eller tilsvarende. Særlig relevant erfaring kan kompensere for deler av
utdanningskravet
Yrkeserfaring
Solid ledererfaring innen stillingens ansvarsområde fra offentlig sektor og/eller større institusjoner
Meget god kjennskap til offentlig forvaltning, statlig avtale- og regelverk
Erfaring med utvikling av administrative tjenester, prosesser og systemer og arbeidsmåter
God kjennskap til demokratiske beslutningsprosesser og erfaring i å skape gode samarbeidsrelasjoner mellom ledelse og tillitsvalgte
Personlige egenskaper
Motiverende lederstil med evne til å få oppslutning om felles utfordringer og mål
Initiativrik pådriver
Strukturert, resultatorientert og gjennomføringssterk
Analytisk
Ser strategiske og helhetlige sammenhenger
Gode samarbeids-, kommunikasjons- og problemløsningsevner
Evne til å lede og arbeide i team og skape gode fagteam i avdeling
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.
Vi tilbyr
Fast stilling som avdelingsdirektør. Lønn etter avtale innenfor rammen for 1060 Avdelingsdirektør i Statens lønnsplaner.
Gunstig pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse med blant annet et av markedets billigste boliglån. Det trekkes 2 %
pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.
NMBU er i etableringsfasen, og det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Stillingsbeskrivelse for stillingen foreligger. Det er også utarbeidet
oversikt over de viktigste arbeidsoppgaver for avdelingen.
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Ytterligere opplysninger fås hos:
Universitetsdirektør Siri Margrethe Løksa tlf: 917 19 994 / e-post siri-margrethe.loksa@umb.no
Administrerende direktør Birger Kruse tlf: 951 29 165/e-post: birger.kruse@nvh.no
Saksansvarlig personal NMBU, Jan Olav Aarflot, tlf: 9063 6301 / epost: jan.olav.aarflot@umb.no .
Søknad sendes elektronisk via linken «Søk stillingen» øverst på denne siden
Søknadsfrist: 1.10.2013
Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.
Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell
bakgrunn. Arbeidsplassen vil, om nødvendig, bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. I samsvar med Offentleglova § 25 gjøres
det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlisten.
Jobbnorge-ID: 96253, Søknadsfrist: Avsluttet
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