Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal skal fremme regionen sine interesser gjennom å legge til
rette for næringsutvikling, drive politisk interessearbeid, utvikle samarbeid mellom
kommunene og å arbeide for å profilere regionen som en god tilflytterregion.
2. gang utlysing

Nord-Gudbrandsdal som Universitetsregion – Prosjektleder
Prosjektleder for en 3-årig forsterka satsing på forbedring og modernisering av kommunal sektor.
Prosjektet er et samarbeid mellom de seks kommunene i Nord-Gudbrandsdalen gjennom
Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).
Partene har etablert et samarbeid under tittelen "På veg mot Universitetsregionen NordGudbrandsdal".
Arbeidsoppgaver
 Samarbeide nært med miljøene i kommunen og med NTNUs fagmiljøer for å identifisere
områder som er aktuelle for samarbeid om prosjektutvikling
 Ha oversikt over aktuelle eksterne finansieringsordninger innen FOU og mobilisere
kommunene til å være aktiv i søknadsprosesser
 Det må påregnes endringer i stillingens oppgaver og innhold.
Vi søker en prosjektleder med følgende kvalifikasjoner:
 Ha utdanning fra universitet eller høgskole minimum tilsvarende masternivå
 Kunne dokumentere utøvende rolle i prosjektutvikling og prosjektledelse, gjerne fra
sammenlignbare organisasjoner
 Ha god kjennskap til virkemiddelapparat, nasjonale finansieringsordninger innen FOU
 Beherske norsk og engelsk språk, muntlig og skriftlig
 Generelt ha god IT-kompetanse og erfaring med bruk av ulike presentasjons- og
kommunikasjonsverktøy
 Ha nettverk, evne å bygge nettverk og ha erfaring fra kommune og/eller universitetssektoren
innen fagfelt som er relevante for Universitetsregion
 Personlige egenskaper vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 Et godt arbeidsmiljø
 Lønn etter avtale
 Fleksitidsordning
 Mobiltelefonordning
 Medlemskap i KLP som gir gunstig pensjonsordning.
Arbeidssted: Skansen 7, 2670 Otta
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