DIREKTØR
It-vest (samarbejdende universiteter) søger en direktør
med drive og ambitioner, og som vil fremtiden – en
fremtid hvor kompetencer inden for it og digitalisering
almengøres og integreres i undervisningen på mange
områder og på alle uddannelsesniveauer.
Direktøren skal motiveres af komplekse udfordringer, hvor
implementering af strategier i netværk og samarbejde
kombineres med målrettet fokus på faglig kvalitet. Direktøren får stor mulighed for at præge udviklingen i den
vestdanske uddannelsessektor inden for de it-orienterede
uddannelser.

Opgaver
Direktøren har ansvaret for den daglige ledelse og den strategiske
udvikling af It-vest.
De væsentligste opgaver er, at:
▪▪ sikre at It-vests strategi implementeres, udfyldes, konkretiseres
og omsættes til handling
▪▪ sikre det faglige niveau og relevansen af de eksisterende
it-uddannelser
▪▪ udvikle integrationen af digitale kompetencer (Computational Thinking) i undervisningen på andre fagområder og alle
uddannelsesniveauer
▪▪ fastholde og udvikle fokus på stærk forskningsbaseret faglighed

Analytiske evner og erfaring med at håndtere komplekse problemstillinger sammen med fagligt stærke miljøer i netværk er vigtige
kompetencer.
Som person skal direktøren være robust og evne at skabe respekt
og autoritet om It-vests aktiviteter både internt og eksternt på
vegne af de deltagende universiteter.
Direktøren skal være i stand til at kommunikere professionelt og være
It-vests ansigt udadtil både i formelle og uformelle sammenhænge
og formå at inddrage og håndtere It-vests eksterne interessenter fra
erhvervslivet, it-branchen, uddannelsesinstitutioner mv.
Direktøren skal have interesse for uddannelse og forskning,
it-området i bred forstand og have erfaring med at arbejde i og
med netværk. Ledelseserfaring og erfaring med at servicere en
styregruppe/bestyrelse vil være en fordel.
Det forventes, at direktøren har en akademisk uddannelse. En
forskeruddannelse (ph.d.) samt kendskab til it-branchen vil være
et plus. Det er ikke et krav, at uddannelsen er inden for it-området,
men vil være en fordel.
Ansættelse sker som en åremålsansættelse med en ansættelsesperiode på op til seks år. Der er mulighed for forlængelse i op til
tre år uden opslag, såfremt begge parter er enige herom. Stillingen
besættes i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og
Akademikerne. Stillingen er klassificeret i lønramme 37, hvortil der
kan forhandles et kvalifikationstillæg.

▪▪ medvirke til at profilere it-uddannelserne på de deltagende
universiteter

Stillingen tiltrædes forventeligt pr. 1. august 2017.

▪▪ være samlende og koordinerende i forhold til de deltagende
universiteter

Læs stillings- og personprofilen på www.it-vest.dk
og www.muusmann.com.

▪▪ skabe relevante netværk med erhvervsliv, it-branchen, uddannelsesinstitutioner mv.

Ansøgning

▪▪ sikre en solid og sikker drift, herunder en effektiv anvendelse af
It-vests tilskudsmidler
▪▪ etablere et professionelt og dynamisk samspil med styregruppen
▪▪ lede It-vests sekretariat.
Direktøren skal være en stærk strategisk leder, der kan sætte retning
for It-vest i samspil med styregruppen, It-vests sekretariat og de tre
deltagende universiteter.

Ansøgningsfrist: Søndag den 28. maj 2017.
Søg stillingen på: www.muusmann.com/stillinger.
Alle interesserede, uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold, opfordres til at søge stillingen.
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
Formand for styregruppen Søren Damgaard, telefon 20 75 64 35,
eller adm. direktør Lars Muusmann, telefon 40 76 72 27.

It-vest er et uddannelses- og forskningssamarbejde mellem Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet. De
tre universiteter uddanner tilsammen halvdelen af alle it-kandidater i Danmark. Samarbejdets mål er at sikre en stadig udvikling af
it-uddannelserne, så de er på forkant med it-udviklingen, og samtidig sikre en fortsat stigning i antallet af it-kandidater.

