Kirkelig utdanningssenter nord (KUN)
har ledig stilling som fagansvarlig for studieretning prest
Kirkelig utdanningssenter nord/ Girkolaš Oahpahusguovddáš Davvin (KUN) holder til i
Siva innovasjonspark i Breivika i Tromsø. Utdanningssenteret har 5 heltidsansatte og
flere timelærere. Utdanningssenteret har samarbeidsavtaler med VID vitenskapelige
høgskole, Nord universitet og UiT Norges arktiske universitet. KUN er eid av Den
norske kirke og har et eget styre. En forventer endringer i eierstrukturen og større
organisatoriske endringer i nær framtid.
Utdanningssenteret gir praktisk-kirkelig utdanning på høgskole/universitetsnivå for
studenter som skal bli prester, diakoner, kirkemusikere/kantorer og kateketer. I KUNs
arbeid inngår undervisning, forskning, etterutdanning, rekruttering og kursvirksomhet.
KUN legger vekt på praksisnærhet, kontekstualitet og tverrfaglighet. De ansatte driver
utstrakt teamarbeid og underviser på tvers av fagfeltene.
KUN har ledig stilling som fagansvarlig for studieretning prest med tanke på, oppstart 1. august 2018.
Fagansvaret for studieretning prest innebærer ledelse, undervisning og fagutvikling av denne linja.
KUNs fagansatte underviser også på tvers av linjene. Til stillingen ligger også forskning og
utviklingsarbeid. Alle ansatte ved KUN må påregne å ta del i arbeid med å utvikle utdanningssenteret,
administrativt arbeid, rekruttering ol.
Rektor er nærmeste overordnede inntil annet er bestemt.
Ved vurderingen av kandidater kreves følgende:





Erfaring som ordinert prest i Den norske kirke.
Relevant førstestillingskompetanse eller erfaring med akademisk publikasjon. Søker uten
førstestillingskompetanse må kunne skissere hvordan en tenker å skaffe seg den innenfor
et avgrenset tidsrom.
Identifikasjon med KUNs formål og kjennskap til landsdelen.
Evne og lyst til å undervise og å bidra til dannelsesprosesser.

For stillingen vil personlig egnethet vektlegges. Det vil bli vektlagt om søkeren behersker et eller flere
av de samiske språk, muntlig og/eller skriftlig. Stillingsinnehaver vil måtte samarbeide med senterets
øvrige personale. Samarbeidsevner og interesse for å videreutvikle KUN som institusjon vil tillegges
betydning i vurderingen. Det forutsettes medlemskap i Den norske kirke.
Søkere uten universitetspedagogikk må gjennomføre et kurs innen to år. Arbeidssted er Tromsø. Noe
reising må påregnes.
Prosedyre for tilsetting går fram av KUNs tilsettingsreglement.
KUN er i en større endringsprosess og skal etter alt å dømme virksomhetsoverdras til en større
akademisk enhet i 2018. Dette vil medføre endringer i de organisatoriske rammene for stillingen.
KUN tilbyr en meget interessant jobb i et lite, men godt tverrfaglig miljø. De ansatte er tett på
studentene og tett på landsdelen. Forskning og fagutvikling har de siste årene blitt vesentlig styrket
ved KUN. En ønsker at denne utviklingen fortsetter.

Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd, for tiden 2% innskudd til Statens pensjonskasse.
Søknad med CV sendes på mail, innen 1. september, til: kun@kun.uit.no
Referanser, attester og bekreftede kopier av vitnemål, samt relevante vitenskapelige publikasjoner,
maksimum fem, sendes i tre eksemplarer til Kirkelig utdanningssenter nord, Breivika, 9037 Tromsø.
Mer om KUN: www.kun.uit.no
Spørsmål om stillingen rettes til konstituert rektor Bernd Krupka77 64 65 78/98 04 02 97 eller på mail
bernd.krupka@kun.uit.no

