Bli læringsassistent – søknadsfrist 17. okt.
Kunne du tenke deg en spennende og lærerik deltidsjobb ved NTNU, hvor du får
muligheten til å bistå NTNUs ansatte og studenter i bruk av digitale verktøy og
tjenester? Nå lyser vi ut 15 stillinger som eLæringsassistenter ved NTNU
Læringssenteret med arbeidssted på campusene i Trondheim og Ålesund.
Arbeidsoppgaver vil blant annet inkludere:
•
•
•
•
•
•

Utforme og vedlikeholde digitale opplæringsressurser, for eksempel wikier og video.
Utarbeide og gjennomføre fysiske og nettbaserte kurs og opplæringsøkter for ansatte
og studenter.
Yte brukerstøtte i NTNUs digitale tjenester og verktøy, som for eksempel Urkund,
Blackboard og Office365.
Utarbeide dokumentasjon og veiledninger i digitale verktøy og tjenester.
Støtte faglærere teknisk ifm sanntidsundervisning mellom campusbyene.
Delta på ulike arrangement og aktiviteter som NTNU Læringssenteret er involvert i.

Vi kan friste med:
•
•
•
•
•

Lønn på 165,44 kr/time i 25% stilling, ca. 8–10 t/uke.
Deltidsstilling fra medio november 2019 og ut vårsemestret 2020, med mulighet for
forlengelse.
Mulig med litt senere oppstart ved behov.
Verdifull arbeidserfaring i et trivelig og løsningsorientert arbeidsmiljø.
En fleksibel stilling med mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag.

Vi ønsker søkere som:
•
•
•
•
•
•

er studenter ved NTNU, med plan om videre studier ved NTNU
er komfortabel med å holde kurs, gi veiledning og opplæring
har god muntlig og skriftlig formidlingsevne
er selvstendig og trives med å jobbe i team
har bevissthet rundt god pedagogisk bruk av e-læringssystemer og andre digitale
verktøy
behersker norsk og engelsk svært godt, både muntlig og skriftlig.

Intervju gjennomføres i uke 43 og 44.
Tiltredelse i jobben vil være primo november 2019.
Det er ikke nødvendig med forkunnskaper om systemer og verktøy, full opplæring vil bli gitt.
Noe mindre arbeid ved semesterets slutt må påregnes.
Arbeidssted: Trondheim og Ålesund.
Merk søknaden med ønsket arbeidssted.

Søknad og CV sendes på e-post til: kontakt@lss.ntnu.no
Søknadsfrist: torsdag 17. okt. 2019

Kontakt
Spørsmål om stillingene rettes til:
Anita Monsø Wiggen, mailadresse anita.monso@ntnu.no (hovedkontakt)
Kari Anne Flem Røren, mailadresse karianne.f.roren@ntnu.no (lokal kontakt i Ålesund)

