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
All utdanning ved NTNU skal være preget av kvalitet på et høyt internasjonalt nivå, faglig
og pedagogisk. Avdeling for utdanningskvalitet arbeider systematisk med å utvikle
kvaliteten i vår utdanning, gjennom strategiske satsinger og oppfølging av kvalitetsarbeid.
Kvalitet i utdanning skapes i samspillet mellom studenter og faglærere, og studenter
imellom. Utdanningsledelse på alle nivå har som mål å gi best mulige vilkår for dette
samspillet og studentenes læring.
Vi bistår NTNUs fagmiljø og samarbeidspartnere med utvikling av etter- og
videreutdanning og konferanser. Avdeling for utdanningskvalitet er en avdeling i
Fellesadministrasjonen.

Avdelingssjef for utdanningskvalitet
Vi søker en ambisiøs og strategisk leder som skal understøtte utviklingen av
utdanningskvalitet ved NTNU.
Du vil lede en kompetent avdeling med engasjerte medarbeidere i Trondheim, Gjøvik og
Ålesund. Avdelingen støtter strategisk utviklingsarbeid og følger opp kvalitetsarbeid innen
utdanningsområdet, samt leverer tjenester innen læringsstøtte, digital læremiddelproduksjon
og utvikling av AV-infrastruktur i læringsarealer. Avdelingen tilbyr også støtte og tjenester
for utvikling og gjennomføring av ulike etter- og videreutdanningstilbud samt
konferansearrangement.
Vi søker deg som er initiativrik, løsningsorientert og som har en fremtidsrettet holdning med
god forståelse for både teknologisk og pedagogisk utvikling. Du liker å jobbe systematisk og
løsningsorientert med å utvikle kvaliteten i vår utdanning, både gjennom strategiske satsinger
og løpende kvalitetsarbeid. Du motiveres av å lede med fokus på kjernevirksomheten på en
inkluderende måte og er sterk i kommunikasjon og relasjoner, både eksternt og internt.
NTNUs mål er at all utdanning skal være preget av kvalitet på et høyt internasjonalt nivå,
faglig og pedagogisk. Stillingen skal lede videreutvikling av avdelingens tjenester til beste for
NTNUs samlede virksomhet, og for å oppfylle visjonen «Kunnskap for en bedre verden».
Stillingen rapporterer til prorektor for utdanning ved NTNU og inngår i dens ledergruppe.
Arbeidssted er Trondheim. For mer informasjon: https://www.ntnu.no/adm/uk

Arbeidsoppgaver:
•
•
•
•
•

•
•

Strategisk ledelse og koordinering av drift
Lede den daglige virksomheten og ha det overordnede ansvar for personale,
tjenesteproduksjon og avdelingens økonomi
Ivareta det overordnede plan- og utviklingsarbeidet innen utdanningskvalitet
Utvikle tjenester som støtter og hever utdanningskvalitet
Videreutvikle verktøy og systemer som understøtter utdanningskvalitet
Oppfølging av NTNUs samlede studieportefølje
Samarbeid med relevante aktører internt, nasjonalt og internasjonalt

Kvalifikasjonskrav:
•
•
•
•
•
•

Høyere utdanning på masternivå
Gode strategiske lederegenskaper og erfaring fra ledelse på høyt nivå
Relevant yrkeserfaring fra høyere utdanning eller fra sammenlignbare
kunnskapsorganisasjoner
Gode samarbeids- og lederegenskaper, og evne til å motivere medarbeidere på ulike nivå i
organisasjonen
Ledererfaring med økonomi- og personalansvar
Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Kunnskap om og resultater fra aktivt likestillingsarbeid tillegges vekt ved rekruttering av
ledere.
Ønskede kvalifikasjoner:
•
•
•
•
•

God kjennskap til NTNUs utdanninger og organisering
Kompetanse fra internasjonale prosesser innenfor utdanningskvalitet
Erfaring med utredningsarbeid, endrings- og utviklingsprosesser i store
kunnskapsorganisasjoner
Erfaring med utvikling og bruk av digitale læringsressurser
Kjennskap til lov- og avtaleverk i offentlig sektor

Personlige egenskaper:
•
•
•
•
•

Gode samarbeids- og lederegenskaper samt evne til å motivere medarbeidere på ulike
nivå i organisasjonen
Gode kommunikasjonsferdigheter og en dyktig relasjonsbygger
Strategisk, framtidsrettet og visjonær
Engasjert, analytisk, løsningsorientert og kreativ
Høy gjennomføringsevne

Vi tilbyr:
• En utfordrende og spennende lederjobb ved et ambisiøst universitet i utvikling
• En stilling med utstrakt kontakt med nasjonale og internasjonale aktører
• Et åpent og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger

•

Gunstige vilkår i Statens pensjonskasse

Lønn og vilkår
Stillingen lønnes som avdelingsdirektør (kode 1060). Den som tilsettes vil normalt bli
avlønnet i spennet kr 741 300 til kr 1 037 800 pr. år avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen
trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.
Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansattloven, og lovverk som regulerer
eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Du må påregne at det kan skje endringer i
arbeidsområdet.
Generell informasjon
Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke
uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. I henhold til offentleglova kan
opplysninger om søkeren, etter avtale, bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om
ikke å bli oppført på søkerlisten.
For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt konstituert prorektor for utdanning, Berit
Johanne Kjeldstad, mob. 95102153/ berit.kjeldstad@ntnu.no, eller Experis v/ Kjell Strøm,
mob. 95198710, epost: kjell.strom@no.experis.com
Synes du dette ser interessant ut og er i tråd med dine kvalifikasjoner, send søknad via denne
siden med CV, vitnemål og attester.
Søknaden merkes med referansenummer: NTNU nr. 75-19
Søknadsfrist: 10.11.2019

