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Dokumenter i saken:
 Universitetsdirektørens forslag til utlysningstekst og stillingsbeskrivelse
Saken gjelder:
Ansvaret for bygg- og arealforvaltning, herunder bl.a planlegging av vedlikehold, endringer og utvidelser
av universitetets bygningsmasse og eiendommer, har fra omorganisering med virkning fra 1.1.2004 vært
tillagt stillingen som ressursdirektør. Fra 1.8.2011, da ressursdirektøren tiltrådte åremålsstilling som
universitetsdirektør, har seniorrådgiver Rolf L Ringdahl ivaretatt ansvaret i nært samarbeid med
universitetsdirektøren.
Ringdahl går av med alderspensjon 1.4.2017, stillingen må derfor kunngjøres så snart som mulig med sikte
på ansettelse i styrets møte 9.2.2017. Styret foretar ansettelse i stillingen etter innstilling fra
universitetsdirektøren.
Ved etablering av Felles ressurssenter i 2003 bestod enheten av IT-avdelingen, Arkiv, Enhet for
studentservice og Drift. Etter dette har ulike omorganiseringer ført til at IT er plassert direkte under
universitetsdirektør, Dokumentsenteret er plassert i Styresekretariatet og Enhet for studentservice er
plassert i Utdanningsavdelingen. Universitetsdirektøren foreslår derfor at Felles ressurssenter nå endrer
navn til Avdeling for bygg- og arealforvaltning. Denne betegnelsen er mer i samsvar med enhetens
ansvarsområde.
Vedlagt følger universitetsdirektørens forslag til utlysningstekst og stillingsbeskrivelse for kunngjøring av
stilling som direktør for bygg- og arealforvaltning.
Forslag til vedtak:
Styret godkjenner fremlagte forslag til utlysningstekst og stillingsbeskrivelse for kunngjøring av fast stilling
som direktør for bygg- og arealforvaltning.
Felles ressurssenter endrer navn til Avdeling for bygg- og arealforvaltning.
Stavanger, 15.09.2016

John Branem Møst

Halfdan Hagen

universitetsdirektør

HR-direktør

Saksbehandler: May Merete Tjessem Opdal
senior HR-rådgiver
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Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 10.700 studenter og 1.560 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of
Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt
forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke
stort og nytt - vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Direktør for bygg- og arealforvaltning
Universitetet står foran store og interessante utfordringer i den videre utvikling av campus på Ullandhaug, Våland, Bjergsted og
Porsgrunn. Direktør for bygg- og arealforvaltning vil ha en sentral rolle i dette arbeidet.
Direktøren rapporterer til universitetsdirektøren og inngår i dennes ledergruppe.
Hovedoppgaver:
planlegge større vedlikehold, endringer og utvidelser av universitetets bygningsmasse og arealer
sørge for god og effektiv drift, vedlikehold og renhold av universitets bygninger og lokaler
bidra til utvikling av et godt fysisk lærings- og arbeidsmiljø for studenter og ansatte.
arbeide for et bærekraftig campus
ivareta personal- og budsjettansvar
Vi søker etter direktør som har:
relevant høyere utdanning på mastergradsnivå
solid kompetanse innenfor bygg- og arealforvaltning
erfaring fra - og gjerne utdanning innenfor økonomistyring
kjennskap til offentlig forvaltning og anskaffelser
stor arbeidskapasitet og evne til å arbeide strukturert og målrettet
gode lederegenskaper, samarbeids- og kommunikasjonsevne
evne til å videreutvikle positiv organisasjonskultur
Vi tilbyr:
fast ansettelse i sentral lederstilling.
interessante og utfordrende lederoppgaver i samarbeid med aktive fagmiljøer.
et bredt tilbud av sosiale og sportslige aktiviteter - inkludert trening i arbeidstiden.
fleksibel arbeidstidsordning.
lønn fra kr 790.000-990.000 bto år år, etter erfaring og kvalifikasjoner. I særsilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
medlemsskap i Statens Pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter. Medlemmer kan søke boliglån til gunstige vilkår.
"Hjem-jobb-hjem" - rimelige kollektivreiser.
Stillingsbeskrivelsen gir informasjon om organisatorisk plassering, ansvarsområde og arbeidsoppgaver. Universitetet er inne i en
organisasjonsutviklingsprosess som kan medføre endringer i stillingsbeskrivelsen.
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til universitetsdirektør John Branem Møst tlf 51 83 30 01/481 59 379, epost
john.b.most@uis.no eller til HR-direktør Halfdan Hagen, tlf 51 83 30 08/905 69 522, epost halfdan.hagen@uis.no. Opplysninger om
ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til senior HR-rådgiver May Merete Tjessem Opdal, tlf 51 83 30 11/402 39 696, epost maym.t.opdal@uis.no
Universitetet i Stavanger har få kvinner i lederstillinger og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.
Søknad registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no. Relevant utdanning og erfaring skal registreres i skjemaet. Vitnemål,
attester og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden i separate filer. Hvis
vedleggene overskrider 15 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.
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Stillingsbeskrivelse
1. Organisatorisk plassering
Direktør er leder for Avdeling for bygg- og arealforvaltning
Direktør rapporterer til universitetsdirektør og inngår i dennes ledergruppe.
Direktør har personalansvar for ansatte ved avdelingen.
Direktør kan inngå i institusjonelle nettverk og faggrupper innenfor fagfeltet. Stillingen kan også inngå i prosjekter uavhengig av
organisatorisk plassering.
2. Ansvarsområde
Bygg- og arealforvaltning
Personal- og budsjettansvar
3. Arbeidsoppgaver
Planlegge større vedlikehold, endringer og utvidelser av universitetets bygningsmasse og arealer.
Ivareta prosjektledelse og -arbeid ved utbygging.
Ivareta ansvar og oppgaver som ligger til UiS i forbindelse med utbygging i regi av eksterne samarbeidspartnere på campus.
I samarbeid med Statsbygg planlegge og utvikle arealer og bygninger på campus spesielt med hensyn til hybler til utenlandske
studenter.
Arbeide for en bærekraftig universitetscampus
Bidra til utvikling av et godt fysisk lærings- og arbeidsmiljø for studenter og ansatte.
Sørge for god og effektiv drift, vedlikehold og renhold av universitets bygninger og lokaler
Planlegge disponering av bygninger og arealer på campus
Forhandle med andre utleiere på vegne av UiS
Påse at de samlede ressurser brukes effektivt på en god og hensiktsmessig måte i samsvar med universitetets målsettinger.
Ivareta personalansvar, herunder ansvar for helse, miljø og sikkerhet. Arbeide aktivt med personalledelse,
medarbeiderutvikling/faglig utvikling og videreutvikling av et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø.
Samarbeide med Statsbygg som utbygger og utleier, Studentsamskipnaden, offentlige myndigheter og andre samarbeidspartnere
innenfor ansvarsområde
Sørge for god kommunikasjon og informasjon eksternt og internt.
Bistå ved gjennomføring av særskilte prosjekter og arrangmenter ved universitetet
Andre oppgaver kan tillegges stillingen.
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