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Høgskolen i Oslo og Akershus
Avdeling for organisasjon og virksomhetsstyring
Økonomidirektør
16/01935
03.04.2016
Oslo
Heltid
Fast stilling

Annonsetekst

Resultatorientert leder til økonomiavdelingen ved landets neste universitet
HiOA har ambisjoner om å bli det ledende universitetet innenfor profesjonsrettet forskning, utdanning og livslang læring regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette stiller store krav til god økonomi- og virksomhetsstyring. I dette arbeidet har vi
behov for en resultatorientert og framoverlent økonomidirektør, som i tillegg til profesjonell og effektiv ledelse av
økonomifunksjonen, kan bidra til å styrke institusjonens finansielle handlingsrom og dermed bidra til å realisere ambisjonene.
Økonomidirektøren skal ha en strategisk og operativ lederrolle i avdelingen, som har ansvaret for økonomistyring og
forvaltning, analyse, budsjett, regnskap og lønn. Avdelingen består av 36 medarbeidere fordelt på to seksjoner og en egen
innkjøpsenhet. Stillingen rapporterer til direktør for organisasjon og virksomhetsstyring.
Arbeidsoppgaver
bidra med god økonomisk styringsinformasjon og analyse til ledelsen
utvikle gode prosesser og rutiner for institusjonens økonomiske styringsdokumenter, inklusiv års- og langtidsbudsjett
sørge for tidsriktige og effektive lønns- og regnskapsfunksjoner
sørge for effektive innkjøpsfunksjoner i tråd med krav til offentlige anskaffelser
utvikle og vedlikeholde HiOAs kompetanse innen økonomiområdet
bidra til god samhandling, motivasjon og inspirasjon mellom ulike enheter med resultatansvar
Kvalifikasjoner
solid erfaring fra lederstilling innenfor økonomi og virksomhetsstyring
relevant erfaring fra store og komplekse virksomheter
meget god kjennskap til økonomiforvaltning i staten
erfaring med personalledelse, målstyring, og budsjett- og resultatansvar
høyere relevant utdanning, fortrinnsvis på masternivå
meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
Personlige egenskaper
strukturert, analytisk og evne til strategisk tenkning
god til å kommunisere og formidle økonomiske implikasjoner og sammenhenger
evne til å finne gode løsninger i tråd med HIOAs strategi
robust leder som takler stramme tidsfrister og perioder med stort arbeidspress
det må kunne vises til dokumenterbare resultater.
Høgskolen i Oslo og Akershus er en organisasjon i rask utvikling. Vi søker deg som evner å inspirere og motivere
medarbeidere i et solid fagmiljø. Du har god virksomhetsforståelse, evne til å bygge gode relasjoner og sterke team, og vil
levere resultater sammen med dine medarbeidere. Du er tillitsvekkende og troverdig i møte med sterke fagpersoner og ledere
internt. Det er en fordel om du har kjennskap til universitets- og høgskolesektoren.
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Vi tilbyr deg
en av landets mest spennende økonomijobber
et dynamisk og engasjerende arbeidsmiljø i en organisasjon i utvikling
muligheter for faglig videreutvikling
gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
Andre opplysninger
Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1060 Avdelingsdirektør, lønnstrinn 82-86, som tilsvarer kr 826 000
- 925 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:
Fungerende direktør for organisasjon og virksomhetsstyring, Tore Hansen, tlf 951 80 114
HR-direktør, Geir Haugstveit, 948 77 592
Høgskolen ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor
kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn eller redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Høgskolen er en IA-bedrift, og
forespørsler om tilretteleggingsmuligheter kan rettes til kontaktpersonen(e) i denne annonsen.
Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.
Søknadsfrist:
Ref:

29. mars 2016
16/01935
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Kandidater som har søkt stillingen
Nr

ID

1

Navn

Økonomidirektør
Alder

Kjønn

Bostedskommune

Nåværende stilling og arbeidssted

1624077 Aldal, Jan eskil

51 år

Mann

Oslo

Arbeidssted: Økonomidirektør

2

1592468 Brown, Rob

59 år

Mann

Oslo

Stilling: Økonomileder

3

1628135 Chaari, Massara

42 år

Kvinne

Ulset

Arbeidssted: Senior consulant

4

1566556 Dahl, Morten

55 år

Mann

JESSHEIM

Arbeidssted: Chief Financial Officer

5

1558153 Eidsvik, Dag

45 år

Mann

Oslo

Arbeidssted: CFO

6

1588888 Fjelde høye, Toril elin

58 år

Kvinne

Oslo

Arbeidssted: Head of Finance and Administration

7

1559711 Konfidensiell

--

Mann

--

--

8

1565599 Hansen, Gaute harris

51 år

Mann

Drammen

Arbeidssted: Styreformann

9

1628285 Haugen, Line

51 år

Kvinne

Oslo

Arbeidssted: Økonomidirektør

10 1608245 Hauger-johannessen, Erik

45 år

Mann

Hosle

Arbeidssted: Konsulent

11 1624339 Konfidensiell

--

Mann

--

--

12 1594692 Jespersen, Michael

35 år

Mann

København

Arbeidssted: Finance consultant

13 1628589 Knoph, Lars

48 år

Mann

Oslo

Arbeidssted: Business Manager

14 1622209 Krebs, Kristine

37 år

Kvinne

Stabekk

Arbeidssted: Økonomi- og administrasjonssjef

15 1627828 Konfidensiell

--

Mann

--

--

16 1575345 Sørbø, Øystein

55 år

Mann

Krokstadelva

Arbeidssted: Økonomidirektør

17 1628420 Thorvaldsen, Idun

48 år

Kvinne

Drøbak

Arbeidssted: Fung. økonomidirektør

18 1632552 Torjussen, Arild

59 år

Kvinne

Moss

N/A

19 1604108 Vizcarra, Antonio

44 år

Mann

skjetten

Arbeidssted: Økonomisjef
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20 1623294 Konfidensiell

--

Mann

--

--
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Statistikk
Antall søknader
Antall kvinner
Antall menn
Antall under 18 år
Antall 18-24 år
Antall 25-39 år
Antall 40-54 år
Antall 55 år eller eldre

20
6
14
0
0
2
13
5

Egen nettside
Fra
2016-03-01

Til
2016-03-30

NAV
Fra
2016-03-01

Til
2016-04-03

FINN.no
Fra
2016-03-01

Til
2016-04-03

30%
70%
0%
0%
10%
65%
25%

Skjult publisering (Brukes kun etter søknadsfristens utløp)
Fra
Til
2016-03-30
2016-04-01
2016-04-01
2016-04-03
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