Förfrågan om intresseanmälan till tidsbegränsat förordnande
som biträdande avdelningschef på avdelningen för
vårdvetenskap
Om arbetsplatsen
Högskolan i Gävle har som vision att vara ledande inom utbildning och forskning för en hållbar
livsmiljö för människan. Det innebär att Högskolan lägger tonvikt på vad framtiden behöver - en
hållbar samhällsutveckling som värnar både den miljö människor finns i på sitt arbete och under sin
fritid. För oss på Högskolan i Gävle är det därför naturligt att sträva efter en god arbetsmiljö för våra
medarbetare och en stimulerande studiemiljö för våra studenter.
Avdelningen för vårdvetenskap omfattar ca 75 medarbetare. Avdelningen innefattar
sjuksköterskeprogram, specialistsjuksköterskeprogram samt kandidatprogram i vårdvetenskap som
drivs som uppdragsutbildning vid Lishui University i Kina. Vidare är vårdvetenskap ett av tre
forskarexamensämnen inom forskarexamensrätten hälsofrämjande arbetsliv med forskarutbildning
sedan 2017. Under senare år har arbete startat för att stärka forskningen inom ämnena genom att skapa
starka forskargrupper och samarbete med det omgivande samhället. Att öka andelen externa medel för
forskning och utbildning i nära samarbete med det omgivande samhället är en av de stora utmaningar
som ligger framför oss de kommande åren.

Arbetsuppgifter
Som biträdande avdelningschef får du genom delegation visst ansvar för verksamhet och vissa
arbetsuppgifter på avdelningen i operativa såväl som taktiska frågor. Tillsammans med
avdelningschefen ansvarar du för planering och uppföljning av avdelningens verksamhet, ekonomi,
kompetens och lärarkapacitet. Hur arbetet kommer att fördelas mellan er bestäms i samråd mellan
akademichef, avdelningschef och biträdande avdelningschef innan uppdragen tillträds.
Som biträdande avdelningschef är ditt mål att skapa goda arbets- och studieförhållanden inom din
avdelning. Du bidrar till att upprätthålla och utveckla en god samverkan både inom Högskolan och
med omgivande samhälle. Rollen som biträdande avdelningschef innefattar att bidra i ledning och
utveckling av avdelningen men även till utvecklingen för Högskolan som helhet.
Uppdraget som biträdande avdelningschef omfattar 100 %. Biträdande avdelningschefen bör undervisa
eller forska i en omfattning motsvarande minst 20 % av arbetstiden.

Chefsförordnandet är ett tidsbegränsat uppdrag på tre år och innebär en utvidgad arbetsskyldighet
inom ramen för den ordinarie anställningen. Förordnandet sker genom en individuell
överenskommelse mellan akademichef och medarbetaren.
Tjänsteställe är Högskolan i Gävle.

Kvalifikationer
Du ska ha god insikt i högskoleverksamhet och vara en god ledare, och meriterande är om du har
ledarerfarenhet från en akademisk miljö. Vidare ska du ha god kännedom om utbildningens och
forskningens villkor samt vara forskarutbildad (lägst doktorsexamen). För anställningen krävs även
pedagogisk och administrativ skicklighet. Du ska ha god kommunikationsförmåga och kunna skapa
förtroende inom din avdelning, Högskolan i övrigt samt omgivande samhälle. Du har ett inkluderande
förhållningssätt med förmågan att se till både Högskolans, akademins, avdelningen och medarbetarnas
bästa för att nå uppsatta mål. Dina ledaregenskaper präglas av mod, handlingskraft och omtanke. Du är
resultatinriktad med bibehållen respekt för verksamhet och medarbetare.

Anmälan om intresse
Anmäl ditt intresse för uppdraget genom att mejla din intresseanmälan och CV till Registrator,
registrator@hig.se senast den 31 augusti 2018. Märk intresseanmälan med ref.nr. HIG-STÖD
2018/512.

Kontakt
Frågor om uppdraget besvaras av akademichef Annika Strömberg, tfn 026-64 86 53.

