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Vikariat for seksjonssjef ved Internasjonal seksjon – orientering til LOSAM
Avdelingssjef for avdeling for studenttjenester vil med dette orientere LOSAM om
ledelseskabal ved Internasjonal seksjon i perioden januar – november 2019. Bakgrunnen
er den krevende situasjonen Internasjonal seksjon har vært i, og at
medarbeiderperspektivet derfor er ekstra viktig i.
Seksjonssjef ved Internasjonal seksjon, Anja Linge Valberg, går ut i
svangerskapspermisjon i februar 2019. Hun vil være fraværende til november 2019.
Seniorrådgiver ved Internasjonal seksjon, Nina Moxnes, vil i denne perioden gå inn som
vikar for Anja. Det blir satt inn vikar for Nina i hennes ordinære stilling.
Nina vil ivareta alt det som tilfaller seksjonssjefsrollen, sett bort fra personalansvaret.
Avdelingssjef ved Avdeling for studenttjenester, Jenny Bremer, ivaretar personalansvaret.
Grunnen til at vi har valgt denne ordningen, er for å gjøre ansvaret mer håndterlig for en
vikar for seksjonssjef i en kortere periode. Jenny har et overordnet ansvar for seksjonen
både før, under og etter, og vil på den måten bidra til kontinuitet for medarbeiderne. Det vil
også være en fordel for avdelingen totalt sett at avdelingssjef er bedre kjent med
medarbeiderne og seksjonens virkeområde.
For at det ikke skal bli uklart for medarbeiderne, eksemplifiserer vi nedenfor hva som ligger
hvor av ansvar.
Avdelingssjef:
 Medarbeidersamtaler og en del personalsaker som permisjoner.

Postadresse

Org.nr. 974 767 880

7491 Trondheim

postmottak@ntnu.no

Norway

www.ntnu.no/adm/st

Besøksadresse
Høgskoleringen 1
Hovedbygningen, 1.
etg.

Adresser korrespondanse til saksbehandlende enhet. Husk å oppgi referanse.

Telefon
+47 73595000

Saksbehandler
Jenny Bremer
jenny.bremer@ntnu.
no
Tlf: 995 800 59
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Vikarierende seksjonssjef:
•
Arbeidsledelse som å fordele og koordinere arbeidsoppgaver som utføres ved
seksjonen
•
Sykefravær, fleksitidsuttak, ferier
•
Tjenestereiser
•
Økonomi
•
Ivareta helhet og bidra til utvikling av arbeidsområdet

