Ledig stilling som studiekonsulent
Kristelig studieforbund (K-stud) er et offentlig godkjent studieforbund med 77 kristne trossamfunn
og organisasjoner som medlemmer og samarbeidspartnere. Vi fordeler ca. 13,5 millioner i statsstøtte
til over 5 300 kurs og annen opplæring som arrangeres i medlemmenes menigheter og lokallag over
hele landet. Vi tilbyr pedagogisk veiledning og er en pådriver for utvikling av pedagogisk materiell.
Vår visjon er å utvikle gode læringsarenaer for troen og livet. Mer informasjon på www.k-stud.no.
K-stud har en ledig stilling som studiekonsulent i 50 % fast stilling fra 15.8.2017.

Arbeidsoppgaver
-

Behandle søknader om tilskudd til kurs.
Godkjenne studieplaner.
Brukerkontakt og faglig veiledning - inklusiv stand, innlegg og medlemsbesøk.
Utføre internkontroll av kursdokumentasjon.
Følge opp enkelte av K-studs regionledd.
Stillingen inneholder noe reisevirksomhet.
Stillingen kan også bli tillagt andre oppgaver.

Kvalifikasjoner
-

Høyere utdanning.
Både formell kompetanse og realkompetanse vil bli tillagt vekt, i tillegg til personlig egnethet.
Vi søker en person som har opparbeidet seg pedagogisk innsikt med erfaring fra fortrinnsvis
voksenopplæring og ikke-formell opplæring.
Erfaring fra motivasjons- og veiledningsarbeid er en fordel.
Søker må ha god kjennskap til frivillig virksomhet og til flere av våre medlemsorganisasjoner.
Må ha gode datakunnskaper og kunne bruke ulik programvare som effektive arbeidsverktøy.

Personlige egenskaper
-

Vi søker en person som trives i et lite og fleksibelt miljø med varierte arbeidsoppgaver, der utadrettet
arbeid, rutinepregede oppgaver og utvikling går hånd i hånd.
Søker må ha gode samarbeidsevner og kunne arbeide både selvstendig og i team.
Økumenisk innstilling er en forutsetning.
Søker må kunne identifisere seg med våre formål og verdier.
Søker må også ha gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner.

Menn oppfordres til å søke.
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Vi kan tilby
-

Godt og positivt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer.
Trivelige kontorlokaler i Kirken Hus i Rådhusgaten 1-3 i Oslo, 5 minutters gange fra Oslo S.
Fleksitid og 37,5 timers arbeidsuke inkl. lunsjpause.
Innskuddspensjon i DNB Livsforsikring (det trekkes 2 % fra lønnen).
Personalulykke fritid, gruppeliv og reiseforsikring i KNIF Trygghet i tillegg til yrkesskadeforsikring.
Lønn etter avtale, KA tariff.

Søknad og kontaktopplysninger
Kortfattet søknad med CV sendes elektronisk innen den 31. mars 2017 til post@k-stud.no
Ved spørsmål, ta kontakt med:
Daglig leder Hege Irene Fossum på tlf. 23 08 14 70, 99 64 26 84 eller hif@k-stud.no
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