Universitetet i Stavanger (UiS) har 8.300 studenter, 1.200 ansatte og et mangfold av
undervisnings-, forsknings- og formidlingsaktiviteter. Den faglige virksomheten er organisert i tre
fakulteter og ved Arkeologisk museum. Universitetet ligger i landets mest attraktive region med
300 000 innbyggere. Regionen har gode botilbud, et dynamisk arbeidsmarked og spennende
kultur- og fritidsaktiviteter.
Universitetet søker nå etter

Universitetsdirektør
Universitetet i Stavanger står foran store og interessante utfordringer i den videre utviklingen av
universitetet. Universitetsdirektøren har en sentral rolle i denne utviklingen. Vi søker derfor etter en
særskilt kompetent person.
Rektor og universitetsdirektør utgjør sammen den øverste ledelsen ved institusjonen. Universitetsdirektøren leder den samlede administrative virksomheten ved universitetet. Hun/han er sekretær for
styret og skal, etter samråd med rektor, forberede og gi tilrådning i de saker som legges fram for styret.
Universitetsdirektøren er videre ansvarlig for den samlede økonomi- og formuesforvaltning og øvrige
administrative/ forvaltningsmessige oppgaver knyttet til universitetets virksomhet.
Universitetsdirektøren ansettes på åremål for seks år med mulighet for ansettelse i ytterligere en periode
på seks år. Stillingen er ledig fra 1.8.2011.
Vi søker etter universitetsdirektør som:
kan dokumentere resultater fra ledelse av kunnskapsorganisasjoner
har god innsikt i akademisk virksomhet og i samspillet mellom universitet og samfunn
har god bakgrunn for videreutvikling av økonomi- og virksomhetsstyring
har god kjennskap til offentlig forvaltning
har kjennskap til organisasjonsutviklingsprosesser
har stor arbeidskapasitet og evne til å arbeide strategisk og målrettet
har gode samarbeidsegenskaper og evne til å kommunisere på ulike nivå innad i organisasjonen og
eksternt mot samarbeidspartnere og samfunnet for øvrig
er samfunnsorientert og har internasjonal erfaring
har høyere utdanning, fortrinnsvis på høyere grads nivå
Vi tilbyr:
sentral lederposisjon ved universitetet
interessante og krevende lederoppgaver
en unik mulighet til å være med å forme framtida gjennom utvikling av forskning og undervisning
lønn og øvrige arbeidsvilkår etter avtale
automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter. Medlemmer
kan søke boliglån til gunstig rente.
Stillingsinstruksen gir nærmere rede for universitetsdirektørens ansvar og rolle. Nærmere opplysninger fås
ved henvendelse til rektor Aslaug Mikkelsen, tlf 51833002, epost aslaug.mikkelsen@uis.no eller prorektor
Egil Gabrielsen, tlf 51833135, epost egil.gabrielsen@uis.no.
Universitetet ønsker flere kvinner i ledende stillinger, og oppfordrer derfor kvinner til å søke. Det
praktiseres kjønnskvotering i samsvar med Hovedavtalen i Staten.
Søknad, Utvidet søkerskjema og eventuelt CV sendes elektronisk til jobb@uis.no innen …….. 2010.
Eposten merkes med direktør i tittel-/emnefeltet.

