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

Dekan

ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet har 1.700 studenter og 200 ansatte fordelt på fem institutt:
Institutt for matematikk og naturvitenskap, Institutt for data- og elektroteknikk, Institutt for petroleumsteknologi, Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi og Institutt for industriell økonomi,
risikostyring og planlegging. Fakultetet tilbyr åtte bachelorutdanninger i ingeniørfag, elleve mastergrader i
teknologi og fem doktorgradsstudier. I nært samarbeid med IRIS og industrien i regionen, har fakultetet
etablert samarbeid om forskning. En stor del av master- og doktorgradsoppgavene blir laget i samarbeid
med industrien. Fakultetet har etablert forskningssamarbeid med universitet i USA og Europa, og har
utviklet fagmiljø som er ledende på verdensbasis, blant annet innenfor petroleum, sjømat og biologisk
kjemi.
Dekan er daglig leder for den samlede virksomheten ved fakultetet og er sekretær for fakultetsstyret. Som
del av universitetets ledergruppe skal dekan bidra til helhetlig ledelse av universitetets virksomhet
innenfor utdanning, forskning og formidling
Dekan skal legge til rette for og stimulere til gode forskningsmiljøer og høy kvalitet i utdanningene, samt
inspirere og motivere studenter og ansatte til faglig utvikling. Han eller hun skal sørge for at ressursene
utnyttes godt i samsvar med universitetets målsettinger, og skal arbeide med utvikling av fakultetets
strategi og initiere endringer som er nødvendig for gjennomføring av strategien.
Til stillingen ligger personalansvar for fakultetets ansatte og resultatansvar med hensyn til studier,
forskning og utvikling samt fakultetets økonomi.
Dekan ansettes på åremål for fire år med mulighet for ansettelse i ytterligere to perioder på fire år.
Stillingen er ledig fra 1.5.2011.
Vi søker etter dekan som:
har relevant erfaring fra forskning og undervisning på universitets-/høgskolenivå
har høy faglig og vitenskapelig kompetanse innenfor et relevant fagområde for fakultetet
har ledererfaring fra kunnskapsorganisasjoner
har gode kommunikasjonsevner
kan bidra til videreutvikling av organisasjonen
kan bygge nettverk og allianser (lokalt, nasjonalt og internasjonalt)
kan vise til resultater
Vi tilbyr:
sentral lederposisjon ved universitetet
interessante og krevende lederoppgaver i aktive fagmiljø
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.
Stillingsbeskrivelsen gir nærmere rede for stillingens organisatoriske plassering, ansvarsområde og
arbeidsoppgaver. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til universitetsdirektør Per Ramvi, tlf
51833001/90642739, epost per.ramvi@uis.no, rektor Aslaug Mikkelsen, tlf 51833002, epost
aslaug.mikkelsen@uis.no eller personaldirektør Halfdan Hagen, tlf 51833008/90569522, epost
halfdan.hagen@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 dekan TN i tittel-/emnefeltet.

