Direktør etter- og videreutdanning
Søknadsfrist …..
Universitetet i Stavanger søker etter ny direktør for universitetets enhet for etter- og videreutdanning,
UiS Pluss.
UiS Pluss drifter, markedsfører og koordinerer universitetets etter- og videreutdanningsarbeid.
Direktøren skal bl.a videreutvikle eksterne relasjoner lokalt, nasjonalt og internasjonalt og legge til rette for
styrking og videreutvikling av universitetets etter- og videreutdanningstilbud. Dette forutsetter tett samarbeid
med universitetets tre fakultet og Arkeologisk museum. Direktøren rapporterer til universitetsdirektøren
Vi søker etter direktør som har:
høy faglig kompetanse
relevant erfaring innenfor markedsføring og salg, gjerne også fra et internasjonalt miljø
god kjennskap til utdanning og kompetanseutvikling generelt
gode lederegenskaper og god økonomiforståelse
evne og lyst til å ta initiativ
resultat- og serviceorientert, stor arbeidskapasitet og arbeidsglede
gode kommunikasjons- samarbeids- og koordineringsevner
stort personnettverk i samfunns- og næringsliv
Vi tilbyr:
sentral lederposisjon ved universitetet på et viktig satsingsområde
interessante og krevende lederoppgaver i samarbeid med aktive fagmiljøer
lønn og øvrige arbeidsvilkår etter avtale
automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter. Medlemmer kan
søke boliglån til gunstig rente.
Universitetet i Stavanger ønsker flere kvinner i ledende stillinger, og oppfordrer derfor kvinner til å søke.
Stillingsbeskrivelsen gjør nærmere rede for stillingens organisatoriske plassering, ansvarsområde og
arbeidsoppgaver.
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til universitetsdirektør Per Ramvi, tlf 51 83 30 01,
epost per.ramvi@uis.no eller til personaldirektør Halfdan Hagen, tlf 51 83 30 08, epost halfdan.hagen@uis.no.
Søknad med Utvidet søkerskjema og ev CV sendes til jobb@uis.no innen …... NB! Eposten merkes ”direktør-EVU” i
tittel-/emnefeltet.

STILLINGSBESKRIVELSE
Fakultet/enhet:
Arbeidsområde:
Stillingstittel (funksjonstittel):
Lønnsplan, kode/-betegnelse
Stillingsid:
Fast/midlertidig, stillingspst:
Utarbeidet/oppdatert:
1.

2.

Stab/UiS Pluss
Etter- og videreutdanning
Direktør ved UiS Pluss
90.100, 1060 avdelingsdirektør
Fast, 100%
28.11.2007

Organisatorisk plassering:
Direktør er tilsatt ved Universitetet i Stavanger. For tiden er stillingen organisatorisk plassert ved enhet
for etter- og videreutdanning, UiS Pluss.
-

Universitetsdirektøren er nærmeste overordnet for direktør.

-

Stillingen kan inngå i institusjonelle nettverk og faggrupper innenfor fagfeltet. Stillingen kan også inngå i
prosjekter uavhengig av organisatorisk plassering.

Ansvarsområde:
- Lede og utvikle enhet for etter- og videreutdanning. Enheten skal drifte, markedsføre og koordinere
universitetets etter- og videreutdanningsarbeid.
-

Resultatansvar for enhetens virksomhet. Dette innebærer ansvar for kvalitet og resultater, finansiering
og økonomisk resultat.

-

Bistå i institusjonens arbeid med strategi, utvikling, koordinering og oppfølging innenfor etter- og
videreutdanning.

-

Personalansvar for ansatte ved enheten

3. Arbeidsoppgaver:
- Lede og utvikle enhet for etter- og videreutdanning i samarbeid med lederne for instituttene, slik at det
totale EVU-arbeidet blir matriseorganisert.
-

Utvikle kunderelasjoner med offentlige og private kjøpere av etter- og videreutdanning og bygge
nettverk og allianser (lokalt, nasjonalt og internasjonalt).

-

Sørge for at enheten utvikles effektivt, og i samsvar med universitetets målsettinger.

-

Bidra i markedsføring og salg av universitetets etter- og videreutdanningstilbud.

-

Være pådriver og rådgiver overfor alle deler av institusjonen i forhold til etter- og videreutdanning.
Inspirere fagmiljøene til utvikling av aktuelle etter- og videreutdanningstilbud.

-

Lede etter- og videreutdanningsrådet.

Andre relevante oppgaver som følger ansvarsområdene.

