Ledige stillinger som prosjektleder
Om stillingen
ent3r realfagstrening er et landsdekkende prosjekt der elever får inspirasjon og hjelp fra
studenter ved universitet og høgskoler. Som prosjektleder har man, sammen med en annen
prosjektleder ansvar for å drifte og koordinere ent3r-prosjektet lokalt ved UiB. Prosjektet
har 20 ansatte realfagsstudenter og en kapasitet på omtrent 200 elever som kommer fra
videregående skoler i Bergensområdet. De to prosjektlederstillingene er begge estimert til
20%. Stillingene tiltrer for fullt ved oppstart høstsemesteret 2020, med en varighet på 1 år
med mulighet for forlengelse. Det vil være en opplæringsperiode på slutten av vårsemesteret
2020 og muligens starten av høstsemesteret der nye og nåværende prosjektledere samarbeider.
Det blir også et obligatorisk kurs for alle prosjektledere 1-2 dager en gang i august.

Arbeidsoppgaver
• Tilrettelegge for ansatte og elever.
• Bidra til godt arbeidsmiljø i prosjektet.
• Ha dialog med skolene i regionen.

• Promotere tilbudet til elever i regionen.
• Økonomisk ansvar for prosjektet.
• Videreutvikle og forbedre ent3r-UiB.

Vi tilbyr

Kvalifikasjoner
Vi søker etter deg som . . .
• Er bachelor eller masterstudent ved
MatNat-fakultetet.
• Har minst 1 år igjen av studiene.
• Er initiativrik og selvstendig.
• Kommuniserer klart og tydelig på norsk.
• Jobber bra sammen med andre.
• Er engasjerende og kontaktskapende.
• Fordel med leder/koordinator-erfaring

• En meningsfull og viktig jobb—du vil
bidra til å inspirere hundrevis av elever
til å mestre realfagene.
• Nettverksbygging med andre ent3rprosjekter i landet, samt nasjonale prosjektlederkurs hvert semester.
• Fleksibel arbeidstid som passer godt i
kombinasjon med studier.
• Verdifull erfaring innen prosjektledelse,
samt konkurransedyktig lønn.

Hvordan søke?
Send inn søknad og CV, helst som én pdf-fil til epostadressen nedenfor. Søknadsfristen er
4. mai. Spørsmål om stillingen kan rettes til nåværende prosjektledere Linnéa Lunde og Erik
Flølo via bergen.uib@ ent3r.no.

Søknader sendes til kristine.lysnes@uib.no
SØKNADSFRIST: MANDAG 4. MAI
Stillingen er også utlyst på våre nettsider:
http://www.ent3r.no/bergen/universitetet-i-bergen/.

