Globale utfordringer innen klima- og energiforsyning, miljø, helse, trygg og sikker mat, innen teknologi og fornybare løsninger, bruk og
vern av arealer og naturressurser, og utvikling av bioøkonomi, krever økt innsats. NMBU er svært godt rustet til å forske videre innen
disse fagfeltene. NMBUs kompetanse spenner over hele verdikjeder og omfatter både grunnleggende og anvendt forskning.
1. januar 2014 ble Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap slått sammen til NMBU - Norges miljø- og
biovitenskapelige universitet. NMBU har 1700 ansatte og 5100 studenter, og er i dag plassert på to campuser, Ås og Adamstuen i Oslo. I
2019 skal det nye forsknings- og undervisningsbygget for veterinærvitenskap stå klart, og NMBU vil da bli samlet på Ås.
Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

Rektor - ref.nr. 16/04133
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) søker rektor for perioden 1.8.2017 - 31.7.2021. Det søkes etter en person med
høy vitenskapelig kompetanse (fortrinnsvis professorkompetanse) som kan stimulere fremragende faglige resultater og som skal bidra til
å utvikle en internasjonalt konkurransedyktig organisasjon, tilby attraktive studier og rekruttere talentfulle studenter og et høyt kompetent
personale.
Vi søker en rektor som
kan vise til omfattende og vellykket ledelse av kunnskapsorganisasjoner samt erfaring med endringsledelse
har formell kompetanse for tilsetting i vitenskapelig stilling (doktorgrad) ved universitet og høgskole, fortrinnsvis innen et av
universitetets fagområder, og som har bred erfaring fra undervisning, forskning og formidling
kan skape tillit og nettverk ved egen institusjon, nasjonalt og internasjonalt, og som er en synlig og dyktig kommunikator i media,
på samfunnsarenaen, overfor myndigheter og andre beslutningstakere samt universitetets medarbeidere og studenter
har en lederstil preget av samarbeid og dialog, er resultatorientert og har beslutningsstyrke og prioriteringsevne
har betydelig organisasjonsforståelse og innsikt i samspillet mellom universitet og samfunnet omkring, erfaring med gode
endrings- og medbestemmelsesprosesser og evne til å utvikle administrative tjenester som støtter kjernevirksomheten
Rektor ansettes på åremål for fire år. Rektor kan være ansatt i to åremålsperioder. Tiltredelse 01.08.17. Stillingen lønnes etter nærmere
avtale.
Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse og betenkning for stillingen.
Ytterligere informasjon hos Fagleder offentlig sektor Wenche Rasch, 995 95 013 wenche.rasch@no.experis.com, Rådgiver Gisle Roll
Ludvigsen, 934 68 168 gisle.roll.ludvigsen@no.experis.com eller personal- og organisasjonsdirektør Jan Olav Aarflot tlf. 9063 6301/epost jan.olav.aarflot@nmbu.no
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