Ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse søker vi etter

3 stipendiatstillinger innen entreprenørskap
This is NTNU
På NTNU jobber 7 400 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.
NTNU søker engasjerte medarbeidere.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=cIgKd1SwGLI

Om stillingen
Ved institutt for industriell økonomi og teknologiledelse i Trondheim har vi ledig 3 midlertidige stillinger som stipendiat i entreprenørskap for en
periode på 4 år. Dette er utdanningsstillinger som skal gi lovende forskerrekrutter anledning til faglig utvikling i form av doktorgrad.
Stillingen er knyttet til ph.d.-programmet i økonomi og ledelse, studieretning industriell økonomi og teknologiledelse, og fakultetet står som
arbeidsgiver.
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse er organisert i 4 faggrupper og 2 fagseksjoner:
Bedriftsøkonomi og optimering
Helse, miljø og sikkerhet
Virksomhetsledelse
Strategi og forretningsutvikling
Fagseksjon i økonomi og ledelse (Campus Gjøvik)
Fagseksjon Eksperter i Team

Arbeidsoppgaver
Stipendiatstillingene vil bli tilknyttet Engage - Center for engaged education through entrepreneurship. Engage er et Senter for fremragende
utdanning (SFU) hvor Fakultet for økonomi er vertskap for senteret. Senteret er et partnerskap mellom NTNUs Entreprenørskole, Eksperter i
Team, TrollLabs, SPARK NTNU og NORD Universitet. Engage skal bidra til at framtidens studenter har entreprenørielle ferdigheter og
holdninger slik at de kan opptre som endringsagenter for en bedre verden.
Engage skal bidra til at universitetene i framtiden utdanner endringsagenter. Alle stipendiatene i senteret er sentrale i utviklingen av en unik
satsing i å bygge opp et verdensledende miljø innenfor entreprenørskapsutdanning. For disse tre stipendiatstillingene ønsker vi et faglig fokus
på studententreprenørskap og entreprenørskapsutdanning som del av universitetets økosystem for entreprenørskap.
Søkerne bes posisjonere prosjektbeskrivelsen innenfor et av disse tre temaene:
Samspillet mellom studententreprenørskap og entreprenørskapsutdanning med fokus på læring, utvikling av entreprenøriell aktivitet og
utvikling av økosystemet.
Fysisk areal i studententreprenørskap og entreprenørskapsutdanning. Spesielt rollen til fysisk areal knyttet til sosiale nettverk og
felleskap, håndtering av usikkerhet og bidrag til felles læring.
Resultat av studententreprenørskap og entreprenørskapsutdanning for å forstå hvordan studententreprenørskap og
entreprenørskapsutdanning bidrar til læring og studentenes utvikling som endringsagenter, gjerne ved hjelp av longitudinelle studier.
Uansett tema vil det være mulig å gjennomføre prosjektet ved hjelp av kvalitative metoder, kvantitative metoder, eksperimentelle metoder med
fokus på fysiologiske data eller en kombinasjon av disse metodene. Søkerne oppfordres til å inkludere et kritisk syn på nåværende
utdanningsmodeller, utdanningskulturer i entreprenørskap og inkluderende utdanning i prosjektskissen. Disse refleksjonene kan gjerne knyttes til
kjønn, bærekraft og forskjeller i sosial bakgrunn.
Som doktorgradsstipendiat kommer du inn i et fagmiljø med mange stipendiater innenfor lignende tema og dermed store muligheter til
samarbeid. Arbeidet med din doktoravhandling innebærer en hverdag som omfatter doktorgradskurs, artikkelskriving, og deltakelse på
vitenskapelige konferanser og seminarer. Det vil bli lagt til rette for opphold ved en utenlandsk institusjon i løpet av stipendiatperioden om
ønskelig.
Stipendiatene ansettes for 4 år, og 25% av stillingen brukes til nærmere definerte arbeidsoppgaver i Engage. Eksempler på oppgaver kan være
bidrag til utvikling av nye kurs for studenter, utvikling av verktøy for forelesere, formidling av resultater fra senteret, bidrag til undervisning,
veiledning og støtte til studenters entreprenørskapsinitiativ for andre studenter.

Kvalifikasjonskrav
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Kvalifikasjonskravet er fullført hovedfag/mastergrad (tilsvarende 120 studiepoeng) med sterk faglig bakgrunn i industriell økonomi og
teknologiledelse med fordypning i entreprenørskap, toårig master i entreprenørskap, eller tilsvarende utdanning som er lik B eller bedre
sammenholdt med NTNUs karakterskala. Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal ha et like godt faglig grunnlag. Søkere
med svakere karakterbakgrunn vil kunne bli vurdert dersom det dokumenteres at kandidaten er særskilt egnet til en ph.d.-utdanning.
Kandidater som avslutter mastergraden våren 2020 kan også å søke.
Kvalifiserte søkere må beherske engelsk og et skandinavisk språk skriftlig og muntlig.
Vi viser til Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat for generelle
kriterier for stillingen.

Personlige egenskaper
Personlig egnethet i forhold til å inngå i forskningsteam vil bli tillagt stor vekt. Likeledes vil personlige egenskaper som selvstendighet,
arbeidskapasitet, entusiasme og evne til å bidra til et godt stipendiatmiljø og arbeidsmiljø generelt, bli vektlagt.
Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr
spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
åpent og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
ansattegoder og fordeler

Lønn og vilkår
Stillingen som stipendiat kode 1017 lønnes brutto kr 479 600,- pr. år. Fra lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.
Stipendiatene tilsettes for 4 år, og 25% av stillingen brukes til nærmere definerte arbeidsoppgaver i Engage. Ansettelse i stipendiatstilling
forutsetter opptak til ph.d.-program innen Fakultet for økonomi, studieretning industriell økonomi og teknologiledelse. Informasjon om ph.d.program, se https://www.ntnu.no/iot. Som stipendiat forplikter du deg til å delta i et organisert doktorgradsstudium innenfor ansettelsesperioden,
og ansettelse forutsetter at du faktisk er kvalifisert for opptak til ph.d.-studiet innen tre måneder.
Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.
Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.
Det er en forutsetning at de som blir ansatt er bosatt i Trondheim.

Om søknaden
Følgende punkter må være inkludert i søknaden:
Søknadsbrev med beskrivelse av hvorfor du søker stillingen
Prosjektbeskrivelse på 3-5 sider hvor du redegjør for ideen til ph.d.-prosjekt, teoretisk forankring og metodisk tilnærming. Det må komme
tydelig frem hvilket tema du er mest interessert i.
Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner)
Bekreftede kopier av vitnemål og relevante attester
Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.
Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeider er vanskelig å identifisere din innsats, må du legge ved en kort redegjørelse
for sin medvirkning.
Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via Jobbnorge.no.

Generell informasjon
Jobbe ved NTNU
NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne
eller kulturell bakgrunn. NTNU ønsker å øke kvinneandelen i sine vitenskapelige stillinger, og har en rekke virkemidler for å fremme likestilling.
NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San Francisco Declaration on Research Assessment DORA.
Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som
vedtas.
I henhold til Offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på
søkerlisten.
Spørsmål om stillingen kan rettes til senterleder Øystein Widding, e-mail oystein.widding@ntnu.no eller forskningsleder Lise Aaboen,
lise.aaboen@ntnu.no.
Søknadsfrist: 04.05.2020
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NTNU - kunnskap for en bedre verden
NTNU - kunnskap for en bedre verden
Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
Vi forsker og underviser på internasjonalt nivå i grenseflaten mellom teknologi/naturvitenskap og økonomi, ledelse og HMS. Målet er bærekraftig
verdiskaping innenfor teknologibaserte områder i industri, næringsliv og offentlig sektor i Norge. Vi har fagseksjoner i Trondheim og på Gjøvik.
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse er ett av fire institutter ved Fakultet for økonomi.
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