
Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte 
forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente 
forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør. 

  

  

Institutt for musikkvitenskap underviser musikkvitenskap 

på alle nivåer og deltar i forskning innenfor en rekke felter, med et særlig fokus på musikkhistorie og estetikk, populærmusikk og 
kulturanalyse, og musikkognisjon og -teknologi. Instituttet har cirka 50 ansatte, inkludert stipendiater og postdoktorer og tar opp tilsammen 
90 bachelor- og masterstudenter hver høst. 
  

  

Førstekonsulent/seniorkonsulent ved RITMO  
Om stillingen

Ved RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse er det ledig én fast stilling som førstekonsulent/seniorkonsulent (SKO 
1408/SKO 1363). 

RITMO er ett av ti nye Sentre for fremragende forskning finansiert av Norges forskningsråd. Senteret er organisert under Institutt for 
musikkvitenskap, i nært samarbeid med Psykologisk institutt og Institutt for informatikk. 

Nå søker senteret en fremragende administrator. Stillingen inngår i senterets administrasjon som sammen med administrativ leder ivaretar 
en stor bredde av administrative funksjoner innenfor forskning, økonomi og generell drift. For nærmere informasjon om RITMO se 
www.uio.no/ritmo 

Arbeidsoppgaver

Stillingen byr på varierte oppgaver innenfor 

� Mottak og oppfølging av nyansatte og gjesteforskere, hvorav mange med internasjonal bakgrunn 

� Drifts- og førstelinjeoppgaver som håndtering av henvendelser, post, rekvisitalager, nøkler og nøkkelkort 

� Bistå med organisering av faglige arrangementer ved senteret, og i koordineringen av internasjonale forskningsnettverk og - 
aktiviteter 

� Kommunikasjon og nettsider i forbindelse med faglige arrangementer, inkludert sosiale medier 

� Oppgaver innen økonomi som innkjøp og bestillinger, fakturabehandling, bilagslønn, reiseregninger og refusjonskrav 

� Diverse sekretær-/støttefunksjoner på senteret 

Den som tilsettes blir gjesters og nytilsattes første møte med senteret, og må derfor ha en utpreget serviceinnstilling. Videre vil 
vedkommende måtte forholde seg til administrative funksjoner på tre ulike fakulteter/institutter og arbeidsoppgavene vil være varierte. Det 
stilles derfor krav til en svært god gjennomføringsevne og gode samarbeidsevner. 

Ved innplassering i stillingskode som seniorkonsulent, vil det forventes større selvstendighet i arbeidet. I tillegg vil oppgavene utvides med 
utviklings- og koordineringsoppgaver innenfor de samme feltene som nevnt over. 

Førstekonsulenten/seniorkonsulenten har administrativ leder ved Institutt for musikkvitenskap som sin nærmeste overordnede og RITMOs 
administrative leder som arbeidsleder. 

Stillingen kan bli tillagt andre oppgaver. 

Kvalifikasjonskrav 
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� Utdanning minimum tilsvarende bachelornivå, relevant realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet. 

� Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk 

� Gode IT-kunnskaper og gjerne erfaring med elektroniske administrative systemer og nettpublisering 

� Det er en fordel med erfaring fra tilsvarende arbeid innenfor universitets- og høgskolesektoren 

� Personlig egnethet for stillingen 

Vi ser etter søkere som 

� har evne til å arbeide målrettet og strukturert 

� er serviceinnstilte og liker å jobbe med mennesker 

� er ansvarsbevisste og har gode samarbeidsevner 

� trives med høyt tempo og tåler sterkt arbeidspress i perioder 

� klarer å håndtere et stort spenn av arbeidsoppgaver og kan levere med knappe tidsfrister 

� er nøyaktig, grundig og flink til å prioritere 

Vi tilbyr

� lønn fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 436 900 og kr 499 600 (ved ansettelse som SKO1408 
Førstekonsulent) eller kr 474 700 og kr 548 200 (ved ansettelse som SKO1363 Seniorkonsulent), avhengig av ansiennitet og 
kompetanse 

� en dynamisk og spennende arbeidsplass med et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø 

� god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse 

� stilling i en IA-virksomhet, gode velferdsordninger og trening i arbeidstiden 

Vi søker i utgangspunktet etter en førstekonsulent. Ved eventuell tilsetting i stilling som seniorkonsulent vil det bli stilt større krav til 
selvstendighet og kompetanse. 

Søknaden skal inneholde

� søknadsbrev 

� CV 

� vitnemål 

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, klikk “Søk stillingen”. 

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. 

Vi viser òg til Regelverk for teknisk-administrativt tilsatte. 

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

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Som IA-
bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. 

Tiltredelse 

Stillingen er ledig fra 6. august og må senest tiltres 3. september. 

Kontaktinformasjon

Administrativ leder IMV Målfrid Hoaas 

Administrativ leder RITMO Anne Cathrine Wesnes 

For spørsmål om rekrutteringsprosessen: personalkonsulent Tonje Olsen 
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