
Vi søker etter 

Administrativ koordinator ved Senter for forskningsdrevet innovasjon:
Norwegian Center for Cybersecurity in Critical Sectors (NORCICS)

This is NTNU
På NTNU jobber 7 400 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.
NTNU søker engasjerte medarbeidere.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=cIgKd1SwGLI

Om stillingen 
Norwegian Center for Cybersecurity in Critical Sectors (NORCICS) har fått midler til forskning og innovasjon i inntil åtte år gjennom
Forskningsrådets ordning Senter for forskingsdrevet innovasjon (SFI). Gjennom langsiktig forskning skal styrke innovasjonsevnen og øke
verdiskapingen i norsk næringsliv.

NORCICS skal bidra til å gjøre Norge til det mest sikre, digitaliserte landet i verden. Gjennom bevisstgjøring av mennesker og utvikling
prosesser og teknologi, skal vi beskytte verdier og viktige samfunnsfunksjoner. Fokus områder er identifikasjon av trusler, deteksjon av
hendelser, tilpasset respons og gjenopprettelse av systemer. NORSICS skal utvikle verktøy til bruk innen industri, helse, energi, samferdsel og
finans for å møte alvorlige trusler.

NORCICS lokaliseres ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi (IIK) og inkluderer snaut 20 partnere fra ulike
samfunnskritiske sektorer og funksjoner. Fra instituttsektoren er SINTEF blant forskningspartnerne. I tillegg skal senteret samarbeide med en
rekke internasjonalt høyt anerkjente forskningsinstitusjoner.

NORCICS bygger på det veletablerte offentlig-private samarbeidet omkring forskning, utdanning og kompetanseutvikling som er etablert i NTNU
Center for Cyber and Information Security (NTNU CCIS, www.ccis.no). Videreutvikling av synergieffektene mellom instituttet, det offentlig-private
partnerskapet i NTNU CCIS og SFI NORCISC vil være av avgjørende betydning for både nasjonal og internasjonal kunnskapsutvikling og
innovasjonsevne innen cybersikkerhet.

Omfattende forsknings- og innovasjonsaktivitet med et stort antall interne medarbeidere, eksterne partnere og internasjonalt samarbeid stiller
store krav til administrasjon. Vi søker derfor etter administrativ koordinator for senteret. Senteret er finansiert av eksterne midler, og er en av fire
SFI-sentre ved fakultetet.

Du vil hovedsakelig samarbeide med senterdirektør, andre i senterledelsen og støtteapparatet ved Institutt for informasjonssikkerhet og
kommunikasjonsteknologi. I tillegg vil du ha en grenseflate med NTNU CCIS og øvrig aktivitet med IIK. Du vil være ansatt ved instituttets
administrasjon. I det daglige arbeidet ved senteret rapporterer du til senterdirektør.

Arbeidsoppgaver
Bistå senterdirektør med prosjektledelse og administrative funksjoner i det daglige arbeidet og i forbindelse med styremøter
Inngå i et team som har løpende kontakt med samarbeidspartnere 
Planlegge og utvikle innhold i interne og eksterne møter samt andre arrangementer og aktiviteter i regi av senteret
Bidra til ekstern kommunikasjon, inkludert å utvikle årsrapporter, presentasjoner og annet kommunikasjonsmateriale
Følge opp økonomi i samarbeid med økonomene ved instituttet
Bistå ved søknader om prosjekt fra Forskningsrådet, EU og andre relevante finansieringskilder

Senteret er under utvikling, og vi tar forbehold om at arbeidsoppgavene kan endre seg.

Kvalifikasjonskrav
Mastergrad. Lang og relevant erfaring kan sidestilles med utdanningskravet
Erfaring med prosjektledelse og organisasjonsutvikling
Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner 
Utdanning eller erfaring innenfor relevant fagområdeområde
Kjennskap til virkemiddelapparatet innen forskning og innovasjon
Erfaring med nettverksarbeid
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Personlige egenskaper 
Serviceinnstilt, proaktiv og profesjonell
Strukturert, selvstendig og evne til å håndtere varierte arbeidsoppgaver
Fleksibel, løsningsorientert med gode samarbeidsevner

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. 

Vi tilbyr 
spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
åpent og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
ansattegoder og fordeler

Lønn og vilkår 
I stillingen som seniorrådgiver, kode 1364 vil du normalt lønnes fra brutto kr 620 000 - 700 000 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet.I
stillingen som rådgiver kode 1434 vil du normalt lønnes fra brutto kr 500 000 - 600 000 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet.
Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter
ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden
Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden
din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

CV, attester og vitnemål
navn og adresse til tre relevante referanser

Generell informasjon 
NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne
eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som
vedtas.

I henhold til Offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på
offentlig søkerliste. 

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med kontorsjef Kathrine Markengbakken, mobil 472 60 118, e-post:
kathrine.markengbakken@ntnu.no eller senterdirektør og professor Sokratis K. Katsikas, tlf. 61135258 eller mobil 91138581, e-post:
sokratis.katsikas@ntnu.no. Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med rekrutteringsteam@ie.ntnu.no.

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og
vitnemål. Merk søknaden din med referansenummer: 2020/17193.

 Søknadsfrist: 13.08.2020.

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk
IE-fakultetet

Video: https://www.youtube.com/watch?v=WWHqR5i1FHE&feature=youtu.be

NTNU - kunnskap for en bedre verden
NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

 

Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi

Vår forskning er vital for samfunnets sikkerhet. Vi underviser i og forsker på cybersikkerhet, informasjonssikkerhet, kommunikasjonsnettverk og
nettverkstjenester. Blant våre fagfelt er biometri, cyberforsvar, kryptografi, digital granskning, sikkerhet i e-helse og velferdsteknologi, intelligente

Utlysningstekst (189479).pdf - Generert fra Jobbnorge.no den 8. juli 2020 kl. 23:07 Side 2 / 3

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Inkluderende+arbeidsliv
https://www.spk.no/Medlemskap-i-SPK/Verdien-av-medlemskapet/
https://www.ntnu.no/stillinger/ansattgoder
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-67
https://www.youtube.com/watch?v=WWHqR5i1FHE&feature=youtu.be


transportsystemer og skadelig programvare. Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi er ett av sju institutter ved Fakultet
for informasjonsteknologi og elektroteknikk.
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