UiT Internship er en ordning for studenter ved UiT Norges
arktiske universitet. Gjennom internship skal studentene
få relevant arbeidserfaring i løpet av studietiden.
Søkeren må være registrert student både ved
søkertidspunkt og i hele internshipperioden.

UiT Internship ledig hos Tromsø kommune
Tromsø kommunes prosjekt «Arktisk hovedstad» søker prosjektmedarbeider for å styrke prosjektets behov for
administrativ bistand.
Prosjektets overordnede mål er å realisere Tromsøs ambisjon om å ta lederskap og eierskap til utviklingen i Arktis.
Tromsø har en rekke kvaliteter og konkurransefortrinn knyttet til sin arktiske historie, sine sterke kunnskapsmiljøer,
kulturtilbud og høy livskvalitet. Byen har dessuten en sterk internasjonal dimensjon og mange koblinger til verden.
Prosjektets omfattende karakter krever god prosjektstyring både med hensyn til koordinering og
økonomiforvaltning. Derfor ønsker prosjektet å engasjere en prosjektmedarbeider som kan bistå prosjektleder med
administrasjon og driften av prosjektet.
Du kan lese mer om prosjektet her; https://www.tromso.kommune.no/arktisk-hovedstad.460300.no.html

Arbeidsoppgaver
Hovedarbeidsoppgavene vil være:
•
•
•
•

Administrasjon av prosjektet – dvs. ansvar for dokumentasjon og arkiv, etablere nødvendige oversikter
(epostlister, eksterne forespørsler, bistand til å organisere møter etc.)
Etablere gode rutiner for økonomistyring og regnskapsføring i samråd med prosjektleder
Koordinere og følge opp ulike forespørsel
I tillegg må du være villig til å delta i andre prosjektoppgaver hvis behov

Kvalifikasjonskrav
•
•
•

Du må være registrert student ved UiT Norges arktiske universitet både når du søker og i hele perioden
internshipet varer.
Du må ha faglig bakgrunn eller erfaring fra administrasjon, økonomi og/eller regnskap. Minimum 3. års.
bachelorstudent.
Du behersker Microsoft 365 og elektronisk dokumentforvaltning. Kjennskap til regnskapsprogram er en
fordel.

Personlige egenskaper
•
•

Du beskriver deg selv som strukturert og arbeidsom
Du må kunne ta initiativ og være selvgående, samtidig som du forstå viktigheten av forankring og rammer

Vi tilbyr
•
•
•

Jobb i et usedvanlig spennende og visjonært prosjekt i stadig utvikling
Fleksibel arbeidstid som kan tilpasses studiehverdag og eksamenstid
Rom for faglig utvikling og verdifull arbeidserfaring

•
•

Et godt arbeidsmiljø
Lønn etter avtale

Omfang og varighet
Jobbens omfang utgjør en 40 % stilling. Engasjementet har en varighet på 6 måneder.

Arbeidsted
Rådhuset i Tromsø.

Kontaktperson(er)
Prosjektleder Kirsti Methi
kirsti.methi@tromso.kommune.no
Mobil: 40 49 13 71

Søknadsfrist
25. februar 2019
Søknad, CV og karakterutskrift (alle i PDF-format med ditt navn + dokumentnavn) sendes samlet og merkes
“Tromsø kommune - prosjekt” og sendes til: internship@uit.no

