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Vil du være med og forme morgendagens kunnskapssamfunn? 

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, videregående opplæring, 

fagskoleutdanning og høyere utdanning. Departementet har også ansvar for voksnes læring og for 

koordinering av regjeringens forskningspolitikk, og det har overordnet styring, kontroll og tilsyn 

med en rekke underliggende etater og virksomheter. Kunnskapsdepartementet har om lag 300 

medarbeidere fordelt på 6 avdelinger og departementsrådens stab. Departementets arbeid bygger 

på verdiene profesjonalitet, åpenhet og gjennomføring. Mer informasjon om departementet finnes 

på http://www.regjeringen.no/ 

Departementet er faglig sekretariat for politisk ledelse, og departementsråden er den øverste 

administrative leder. Departementsråden skal lede og samordne det administrative og faglige 

arbeidet i departementet på vegne av statsråden. 

Departementet søker en strategisk, resultat- og utviklingsorientert leder med evne og interesse for 

å utvikle organisasjon og medarbeidere, både faglig og administrativt. Ved valg av ny 

departementsråd vil vi legge vekt på 

 Høyere utdanning og solid ledererfaring der det kan vises til gode resultater 

 Gode lederegenskaper og stor rolleforståelse 

 Styringskraft og gjennomføringsevne 

 Bred samfunnsmessig orientering 

 Velutviklet evne til relasjonsbygging, kommunikasjon og samhandling 

 God innsikt i offentlig forvaltning og politiske prosesser 
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http://www.dnjobb.no/stillinger/leder/
http://www.dnjobb.no/stillinger/offentlige-tjenester-forvaltning/
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 Trygghet i lederrollen og evne til å samle, motivere og utvikle medarbeidere 

 Gode språkkunnskaper, norsk og engelsk 

Lønn etter avtale innenfor rammen av lederlønnssystemet i staten. 

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Bente A. Paulsrud/Liv S. Bøe, Delphi 

Consulting AS, tlf. 23 33 27 70. 

Søknad merket 55675 sendes delphi@delphi-consulting.no. 

Søknadsfristen er forlenget til 14. mars 2016. 

Departementet har som mål å oppnå en balansert sammensetning når det gjelder alder, kjønn og 

kulturell bakgrunn. Etter søknadsfristen utløp, vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør 

oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ønsker å bli 

utelatt fra søkerlisten. Søkere som ber om konfidensialitet, må begrunne dette særskilt i søknaden. 

De vil i tilfelle få varsel før offentliggjøring. 
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