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Administrerende direktør - Universitetssenteret på Svalbard (UNIS). 
 
Universitetssenteret på Svalbard AS (UNIS) er en viktig nasjonal institusjon, og vil i årene 
som kommer få en enda større samfunnsbærende rolle i Longyearbyen. UNIS søker 
administrerende direktør med høy faglig og administrativ kompetanse til å lede institusjonens 
samlede virksomhet. Det søkes etter en person som kan stimulere til fremragende faglige 
resultater, og som kan bidra til å utvikle en organisasjon som kan skaffe ressurser i 
internasjonal konkurranse, tilby attraktive studier og rekruttere talentfulle studenter og et høyt 
kompetent personale. 
 
UNIS 
UNIS er et statlig aksjeselskap underlagt Kunnskapsdepartementet som driver grunnforskning 
og tilbyr undervisning supplerende til de norske fastlandsuniversitetene. UNIS har ca. 700 
studenter årlig. Pr. januar 2016 er det ansatt 70 personer i vitenskapelige stillinger og 46 
personer i teknisk/administrative stillinger. I tillegg har UNIS 36 professor II stillinger og ca. 
160 gjesteforelesere hvert år.  
 
Formålet til UNIS er å gi forskningsbasert undervisning på universitetsnivå og drive forskning 
med utgangspunkt i Svalbards geografiske plassering, med de komparative fortrinn dette gir 
gjennom bruk av naturen som laboratorium og arena for observasjoner og innsamling av data. 
Det gis undervisning på bachelor, master- og Ph.d.nivå, innen fire studieretninger: arktisk 
biologi, arktisk geofysikk, arktisk geologi og arktisk teknologi. Om lag halvparten av 
studentene og de vitenskapelige ansatte er utenlandske, og all undervisning foregår på 
engelsk.  
 
Oppgavene 
Direktøren står ansvarlig overfor styret og har som sine viktigste oppgaver å: 

-    forberede saker for styret og iverksette styrets vedtak 
- profilere UNIS som forsknings- og utdanningsinstitusjon nasjonalt og internasjonalt 
- videreutvikle gode relasjoner med lokalsamfunnet i Longyearbyen 
- initiere og lede strategiprosesser 
- påse at det utøves god ledelse med vekt på kvalitet i hele organisasjonen 
- påse at virksomheten drives effektivt 
- skape en positiv og inkluderende organisasjonskultur og et godt og attraktivt 

arbeidsmiljø 
 
Personen 
Vi søker etter en direktør som  

-    ideelt sett har ledererfaring fra universitetssektoren og forståelse av rammebetingelser 
og muligheter i sektoren 

-  kan dokumentere høy vitenskapelig kompetanse, gjerne dr. grad el. tilsvarende 
innenfor relevant fagfelt 

-        har kunnskaper om nordområdene generelt  
-        har erfaring med organisasjonsutvikling 
-        har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper 
-  behersker godt både engelsk og norsk, muntlig og skriftlig 
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Vilkår 
Lønn etter avtale. I tillegg til lønnen ytes et Svalbard-tillegg tilsvarende kr 32.000 pr år. 
Inntektsskatten på Svalbard er for tiden 8 %. I tillegg trekkes folketrygdavgift på 8 %. Det er 
dessuten pliktig medlemskap i Statens pensjonskasse. Åremålsperioden er for tiden 4 år med 
mulighet for engasjement i nye 4 år etter søknad. Det tilbys subsidiert bolig tilpasset 
familiesituasjonen, dekning av flyttekostnader/flyttereise og årlig ferietilskudd etter de til 
enhver tid gjeldende regler til tilsatte ved UNIS. 
 
Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Liv S. Bøe i Delphi Consulting, tlf. 911 
08 263. For ytterligere informasjon kan også styrets leder Berit Kjeldstad, tlf. 951 02 153 eller 
direktør Ole Arve Misund, tlf. 911 74 186 kontaktes. Nærmere informasjon om UNIS finnes 
på http://www.unis.no. 

 
Søknad merket 45672 sendes delphi@delphi-consulting.no innen 25. januar 2016. 

 
Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som ber om 
konfidensialitet, må begrunne dette særskilt i søknaden. Vi gjør oppmerksom på at 
opplysninger kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkerne vil 
i tilfellet bli kontaktet før offentliggjøring.  
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