
Universitetet i Oslo er Norges største
forsknings- og undervisningsinstitusjon
med 28 000 studenter og 7000 ansatte.
Faglig bredde og internasjonalt
anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til
en viktig samfunnsaktør. 

Institutt for musikkvitenskap gir
undervisning på alle nivåer innenfor et
bredt spekter av musikkvitenskapelige
temaer og perspektiver. Ansatte og
studenter er involvert i forskning som
hovedsakelig er knyttet til tre
tradisjoner: historisk/estetisk,
kulturanalytisk og kognitiv
musikkforskning. Instituttet har ca 45
ansatte, inklusive ca 10 ansatte som
stipendiater og postdoc. Det tas opp 90
studenter til bachelor- og master-studier
hver høst.

Institutt for musikkvitenskap
Førstekonsulent
Stilling som førstekonsulent (SKO 1408) ved Institutt for musikkvitenskap er ledig fra 1.
oktober 2015.

Stillingen inngår i instituttets administrasjon som sammen ivaretar administrative funksjoner
innenfor studier, forskning, økonomi og generell drift. For nærmere informasjon om
instituttet se http://www.hf.uio.no/imv/

Vi søker etter en strukturert, effektiv og serviceinnstilt medarbeider, og som vi kan tilby et
stabilt og godt arbeidsmiljø. Stillingen byr på varierte oppgaver innenfor:

Førstelinje (ekspedisjon, telefon, e-post og post)
Nøkler og adgangskort
Enklere driftsoppgaver
Klargjøring av kontor, inkl. telefoni og data
Klargjøring og brukerstøtte til undervisningsrom
Innkjøp
Fakturabehandling
Reiseregninger og refusjonskrav

Stillingen kan bli tillagt andre oppgaver, og det må påregnes justeringer i stillingens
arbeidsområde.

Kvalifikasjonskrav

utdanning minimum tilsvarende bachelornivå, relevant realkompetanse kan
kompensere for utdanningskravet
gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
gode IT-kunnskaper
det er en fordel med erfaring fra tilsvarende arbeid innenfor universitets- og
høgskolesektoren 

Den som tilsettes må

ha evne til å arbeide målrettet og strukturert
mestre stress
være selvgående og leveringsdyktig
være nøyaktig
serviceinnstilt
ha gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

lønnstrinn 47 - 57 (410 500 - 483 700 kr per år, avhengig av ansiennitet og
kompetanse)
et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
stilling i en IA-virksomhet, gode veldferdsordninger og trening i arbeidstiden

Til informasjon skal følgende dokumenter legges ved den elektroniske søknaden,
fortrinnsvis i pdf-format:

søknadsbrev
CV

Vi viser også til retningslinjer angående teknisk-administrative stillinger.

http://www.hf.uio.no/imv/
http://www.hf.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personal/rekruttering/regler-tilsettinger/#teknadm


Besøksadresse
Problemveien 7
0313 OSLO

Postadresse
Postboks 1072
Blindern
0316 OSLO

Telefon
22 85 50 50
Faks
22 85 62 50

Fylke:
Oslo

Søknadsfrist:
20. august 2015

Tiltredelse:
01. oktober 2015

Referansenummer:
2015/8462

Hjemmeside:
http://www.hf.uio.no/imv/

Kontaktpersoner:
Administrativ leder Målfrid
Hoaas 
tlf: +47 22844428

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og
rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort
selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.
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