Sommerjobb/deltidsjobb som læringsassistent
– søknadsfrist torsdag 20. mai
Kunne du tenke deg en spennende og lærerik sommerjobb i 100% stilling eller en
deltidsjobb i 20% stilling ut året i en ny seksjon ved NTNU, hvor du får muligheten til å
bistå NTNUs ansatte og studenter i bruk av digitale verktøy og tjenester? Nå lyser vi
ut inntil 10 stillinger for sommerjobb og inntil 10 deltidsstillinger ut
året som læringsassistent ved Seksjon for læringsstøtte. Arbeidssted er/vil være
campusavhengig.
Den nye seksjonen er et resultat av en sammenslåing av de to faggruppene,
Multimediesenteret og Læringssenteret og består i dag av 28 ansatte, i tillegg
til læringsassistenter. Seksjon for læringsstøtte er en del av Avdeling for
utdanningskvalitet, som ligger under prorektor for utdanning sitt ansvarsområde.
Arbeidsoppgaver vil blant annet inkludere:
• utarbeide utkast til retningslinjer for digital undervisning fra studentperspektivet.
• utarbeide/produsere/utforme studieteknikk videoer for hvordan bruke Blackboard, Office
365 og andre IT-verktøy.
• legge til rette for opptak av undervisning
• lage videoer, synliggjøring av nytt studieplanverktøy (KASPER).
• andre oppgaver etter behov
Vi tilbyr:
• avlønning kode 1429, Aspirant
• 100 % sommerjobb fra medio juni og 20% deltidsjobb fra medio juni og ut året.
• verdifull arbeidserfaring i et trivelig og løsningsorientert arbeidsmiljø
• du får en arbeidserfaring som er god å ha på din CV
Vi ønsker søkere som:
• er student ved NTNU
• har god muntlig og skriftlig formidlingsevne
• er selvstendig og trives med å jobbe i team
• har noe bevissthet rundt god pedagogisk bruk av e-læringssystemer og andre
digitale verktøy
• evner å sette seg inn i nye system og tjenester, blant annet videoredigeringsverktøy
• behersker norsk og engelsk svært godt, både muntlig og skriftlig.
• er nøyaktig, og trives med å hjelpe andre
Arbeidssted: Trondheim, Gjøvik og Ålesund
Søknad og CV sendes på e-post til: anita.monso@ntnu.no (koordinator)
Søknadsfrist: torsdag 20. mai 2021

Kontakt
Spørsmål om stillingene rettes til:
Anita M. Wiggen e-postadresse anita.monso@ntnu.no

