NY JOBB VED

NORD UNIVERSITET?

ER DU VÅR NYE KOLLEGA
VED NORD UNIVERSITET?
Ut over det du kan finne om oss på internett har vi i denne brosjyrer
samlet det mange spør om før de blir ansatt hos oss.
Les mer om våre studiesteder
www.nord.no/no/om-oss/studiesteder/

03.

Følg med på hva som skjer hos oss
www.nord.no/no/aktuelt/kalender/Sider/default.aspx
Les mer om oss

www.nord.no/no/om-oss/universitetet
Følg oss gjerne på sosiale medier:
@Norduniversitet
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Nord universitet
Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord
universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår
geografiske lokalisering.
I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag,
fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger
og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.
Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn
vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet
og helse, velferd og oppvekst.
Vi har studier på alle nivåer, fra enkeltemner og årsstudium til bachelor-, master- og ph.d-utdanninger. Våre studietilbud er fleksible og med
aktiv bruk av teknologi.
•
•
•
•
•

Vi har sterke fagmiljøer innen bioøkonomi og havbruk som bidrar til
å finne svar på de store spørsmålene knytta til mat, klima og energi.
Vi utdanner framtidas arbeidskraft i velferds- helse og oppvekstsektoren og forsker frem innovative løsninger på viktige velferdsutfordringer.
Vi er Norges tredje største lærerutdanningsinstitusjon med tett på
3.500 studenter
Norges fjerde største sykepleierfaglig miljø med tett på 1.300 studenter på bachelornivå.
Økonomi- og ledelsesmiljøet vårt utdanner morgendagens ledere,
med særlig fokus på innovasjon og entreprenørskap.
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ORGANISERING
Rektoratet består av rektor, prorektor for utdanning og prorektor for
forskning og utvikling.
Prorektor for utdanning er rektors stedfortreder, og leder
studieadministrasjonen. Prorektor for forskning og utvikling leder en
administrasjon med ansvar for forskningsstøtte og innovasjonsstøtte,
samt universitetsbiblioteket.
Nord universitet har fem fakultet som ledes av hver sin dekan.
• Fakultet for biovitenskap og akvakultur
• Fakultet for samfunnsvitenskap
• Handelshøgskolen Nord
• Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
• Fakultet for sykepleie og helsefag
Rektors strategiske ledergruppe består av rektoratet, dekaner og
direktører.

Organisasjonskart

Styret

Rektor

Kommunikasjonsenheten

Rektors stab

Prorektor for
utdanning

Fakultet for
biovitenskap
og akvakultur
dekan

Prorektor for
forskning og
utvikling

Fakultet for
samfunnsvitenskap
dekan

Direktør for
økonomi og HR

Handelshøgskolen
dekan
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Fakultet for
lærerutdanning
og kunst- og
kulturfag
dekan

Direktør for
digitalisering og
infastruktur

Fakultet for
sykepleie og
helsevitenskap
dekan

MILJØ
NORD UNIVERSITET – ET KONTINUERLIG MILJØPROSJEKT
Nord universitet, campus Bodø, ble Miljøfyrtårnsertifisert våren
2008. Som et Miljøfyrtårn danner Bodø campus et viktig grunnlag
for Nords videre miljøsatsing. Vårt overordnete mål er å være en
foregangsorganisasjon innenfor miljøfeltet, både via vår posisjon som
utdanning- og forskningsinstitusjon, samt også i vår interne drift.
Nord universitet sin Strategi 2030 danner grunnlaget for videreutvikling
av Nords faglige profil, med den målsetting at universitetet skal være
en drivkraft for det grønne skiftet gjennom forskning innenfor blå og
grønne fagfelt.
Videre er opprettingen av en miljørådgiverstilling under Nords
eiendomsavdeling et tiltak for å sikre gode rutiner og smarte miljøvalg
internt i virksomheten.
Miljøfyrtårnsertifisering av Nords andre campus og studiesteder vil
være et av universitetets hovedprioriteringer innenfor miljø i tiden som
kommer.
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Velferdsordninger
BARNEHAGETILBUD

Informasjon om barnehageopptak og barnehageplasser i alle
kommuner Nord universitet har arbeidssted for de ansatte:
Bodø kommune:
www.bodo.kommune.no/soke-og-endre-barnehageplass/category1043.
html
Hadsel kommune (Stokmarknes):
www.hadsel.kommune.no/soeke-barnehageplass.459805.no.html
Levanger kommune:
www.levanger.kommune.no/Tjenester-a-a/Barn-og-familie/Barnehage/
Barnehageplass---soknad/
Namsos kommune:
www.namsos.kommune.no/tjenester/barnehage-og-skole/barnehage/
sok-barnehageplass/
Nesna kommune:
www.nesna.kommune.no/component/k2/itemlist/tag/barnehage
Rana kommune (Mo i Rana):
www.rana.kommune.no/vare-tjenester/barn-unge-familie-og-integrering/
barnehage/soke-barnehageplass/
Steinkjer kommune:
www.steinkjer.kommune.no/barnehageplass.461481.no.html
Stjørdal kommune:
www.stjordal.kommune.no/tjenester/barnehage-og-skole/barnehage/

Plass i studentbarnehager - studentinord
Studentinord har egne studentbarnehager i Bodø (Studentungan),
i Levanger (Trimia og Røstad studentbarnehager) og på Steinkjer
(Studentbarnehagen Steinkjer). Også ansatte ved Nord universitet kan
søke om plass, da søker man via kommunens hjemmeside og velger
aktuell studentbarnehage som første prioritet.
Mer informasjon på studentinord: www.studentinord.no/barnehage
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Bedriftsplasser/ BODØ
Nord universitet, studiested Bodø, har bedriftsplasser i Norlandia
Barnehagene. norlandiabarnehagene.no/informasjon/barnehageliste
Hvis du søker om bedriftsplass, må du registrere en av Norlandia
Barnehagene på 1. prioritet for at søknaden skal registreres til
bedriftsopptaket.
Søknad om barnehageplass sendes på eget elektronisk skjema til
Bodø kommune. Du må også sende e-post til personal@nord.no med
informasjon om at du har søkt.
Søknadsskjema og mer informasjon om barnehageopptaket finner du
på Bodø Kommunes hjemmeside: https://bodo.kommune.no/sokeog-endre-barnehageplass/category1043.html
Fristen for bedriftsopptaket er 1. mars og søknaden må sendes innen
denne fristen.

BOLIG
STUDIESTED BODØ
I Bodø har Boligstiftelsen ved Nord universitet
6 leiligheter og 8 hybler til leie. Leietiden er
normalt for 2 år og formidles av Studentinord.
Forespørsel om leie av bolig sendes til
Studentinnord: www.studentinord.no/bolig
Skriv i kommentarfeltet at du er nyansatt og ved
hvilket fakultet/avdeling.
KORTTIDSLEIE AV BOLIG VED ØVRIGE STUDIESTEDER
Studiestedene på Nesna, Mo i Rana, Vesterålen, Namsos, Steinkjer,
Levanger og Stjørdal disponerer ikke ansattboliger. Det er likevel
muligheter for korttidsleie av bolig via Studentinord, dersom det er
ledig kapasitet.
Ta kontakt med: Studentinord, bolig@studentinord.no, tlf. 476 20 800
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BEDRIFTSIDRETTSLAG OG TRENINGSAVTALER
Nord universitet ønsker å fremme aktivitet og idrett i sunne former
for sine ansatte. Vi har derfor bedriftsidrettslag som arrangerer ulike
aktiviteter for medlemmene.
For å bli medlem av bedriftsidrettslaget må du betale medlemsavgift.
Dette gjøres via Norges idrettsforbund.
FØLG BEDRIFTSIDRETTSLAGET PÅ FACEBOOK:
• Bodø: Nord universitet B.I.L.
• Turlaget i Bodø: Turlaget ved Nord universitet, Bodø
• Topptur på ski i Bodø: Nord universitet BIL - Topptur på ski - Bodø
• Mo i Rana: Nord Universitet B.I.L - Mo i Rana
• Nesna: Nord universitet BIL Nesna
• Trøndelag: Nord universitet BIL Trøndelag
TRIMTIME
Etter avtale med nærmeste leder kan ansatte ved Nord universitet
trene en time i uka i arbeidstiden.
TRENINGSAVTALER
Det er inngått avtale med treningssentre på de fleste studiestedene. Er
du medlem i Nord universitet BIL kan du få refusjon i treningsavgiften
hvis du trener regelmessig over et lengre tidsrom.

9

VELFERDSUTVALGET OG LOKALE VELFERDSGRUPPER
Velferdsutvalget legger til rette for velferdsaktiviteter som utenom det
bedriftsidrettslaget har ansvar for.
For å legge til rette for aktiviteter ved hele Nord universitet oppnevner
velferdsutvalget lokale velferdsgrupper på de ulike studiestedene.
Formålet med de lokale velferdsgruppene er å organisere sosiale
fellesaktiviteter på studiestedet som bidrar til å styrke felleskapet blant de
ansatte og fremme trivsel, godt arbeidsmiljø og sosialt samhold.
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Pensjons- og
forsikringsordninger i staten
MEDLEMSKAP I STATENS PENSJONSKASSE

Alle som er ansatt ved Nord universitet med minst 14 arbeidstimer per
uke, er medlemmer i Statens Pensjonskasse. Et pensjonsinnskudd på
2 % av bruttolønnen trekkes direkte av lønnen hver måned. Man
er forsikret både gjennom lovpålagte og tariffavtalte ordninger for
person- og tingskade. De fleste forsikrings- og erstatningsordninger
samordnes slik at skadelidte eller etterlatte alltid får utbetalt erstatning
etter den ordningen som gir høyest erstatningsbeløp. Forsikrings- og
erstatningsordningene omfatter forsikring ved dødsfall, yrkesskade,
ordninger ved reise og for feltarbeid og tokt, samt erstatning for
tingskade.

GRUPPELIVSFORSIKRING

Medlemmer i Statens pensjonskasse er forsikret ved dødsfall i henhold
til Hovedtariffavtalen § 23. Dette er uavhengig av om dødsfallet
skjer i arbeid eller på fritiden, eller om det er sykdom eller ulykke
som er årsaken til dødsfallet. Forsikringssummen utbetales som
et engangsbeløp til de etterlatte. Du blir beskattet for den fordel
gruppelivsordningen utgjør. Statens Pensjonskasse administrerer
ordningen for samtlige statsansatte.

YRKESSKADEFORSIKRING

Lov om yrkesskadeforsikring sikrer arbeidstakere erstatning for skader
eller sykdom som skyldes yrkesskade. De etterlatte er på samme
måte sikret erstatning dersom arbeidstakeren dør som følge av
yrkesskaden eller yrkessykdommen. Det er gitt særlige bestemmelser
om ytelser ved yrkesskade/yrkessykdom i Hovedtariffavtalen § 24.
Der hvor tariffavtalens bestemmelser gir bedre dekning enn lov om
yrkesskadeforsikring, utbetales differansen i tillegg til utbetaling etter
loven. Statens Pensjonskasse administrerer ordningen for staten.
Mer om pensjons – og forsikringsordningene i staten finner du her:
www.spk.no
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Kurs i universitetspedagogikk
Det kreves utdanningsfaglig kompetanse i alle undervisningsstillinger
ved norske universitet. Nord universitet tilbyr følgende kurs i
universitetspedagogikk:
•
•
•
•
•

Mikroped, (8 t) modulbasert webinar, tilgjengelig for alle ansatte på
norsk og engelsk
Miniped (40 t) ,begrenset antall plasser
Digiped, (40 t), begrenset antall plasser
Uniped (200 t), påmelding via fakultet, begrenset antall plasser
Ph.d. veilederkurs (ca 120t), påmelding via fakultet, begrenset antall
plasser

Arbeidsvilkår
Arbeidsvilkår ved Nord universitet følger av Statens personalhåndbok,
statsansatteloven, arbeidsmiljøloven, likestillingsloven, ferieloven og
hovedtariffavtalene i staten.
Her gir vi deg et utdrag av det mange spør om:

ARBEIDSTID
Alminnelig arbeidstid er på 7,5 timer per dag/37,5 timer per uke.
For ansatte i undervisnings- og forskerstilling kommer hvile-/spisepause i tillegg. Alle har definert sine arbeidsoppgaver i en individuell
arbeidsplan. For ansatte i tekniske og administrative stilinger er hvile/
spisepause inkludert. Arbeidstid registreres daglig. Den ansatte kan
velge mellom sommer og vintertid eller fast tid hele året.

LØNN

Lønn utbetales den 12. hver måned. Er dette en helge- eller helligdag,
utbetales lønnen den siste virkedag før den 12.
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FERIE OG FERIEPENGER

Ansatte i staten har rett på 5 uker ferie i året (25 dager). Det året du
fyller 60 år har du rett til 5 feriedager i tillegg. Feriepengene utbetales i
juni i ferieåret.
Du har rett på minst tre uker sammenhengende ferie skal gis i
tidsrommet 1. juni til 30. september. Resten skal gis innen ferieåret.

FERIE – NYANSATTE

Hvis du starter senest 30. september har du rett til full feriefritid.
Begynner du senere har du rett til seks virkedagers ferie (en
arbeidsuke pluss en dag). Men du har kun rett til slik ferie dersom
du kan dokumenteres at full ferie ikke allerede er avviklet hos annen
arbeidsgiver tidligere i ferieåret. Med få unntak kan du nekte å ha
ferie dersom du ikke har tjent opp feriepenger. Ferie som det er
feriepengedekning for må derimot brukes.

SYKEFRAVÆR - NYANSATTE

Når du har vært ansatt i minst to måneder kan du bruke egenmelding
inntil 8 kalenderdager innenfor en 16-dagers periode. Egenmelding kan
brukes inntil 24 dager i løpet av 12 måneder.
Sykmelding fra lege kan brukes fra første dag på arbeid.

HVIS BARNET DITT BLIR SYK

Du har rett til inntil 10 dager fri med lønn hvert kalenderår for å ha
omsorg for syke barn under 12 år (15 dager dersom du har omsorg for
tre eller flere barn). Er du alene om omsorgen gjelder inntil 20 dager
hvert kalenderår (30 dager dersom du har omsorg for tre eller flere
barn).
Reglene ovenfor gjelder også hvis den som passer barnet blir syk slik at
du må passe barnet i stedet. Rett til fri med lønn gjelder til og med det
året barnet fyller 12 år. Har du rett til utvidede kvoter, må dette meldes
i fra om til lønnsenheten, lonn@nord.no, så snart som mulig etter at du
har takket ja til stilling siden kvotene må registrerer i lønnssystemet.

13

PERMISJONER
De generelle permisjonsordningene i staten gjelder også for ansatte
ved Nord universitet. Alt om permisjonsordningene finner man i
Statens Personalhåndbok på nett via www.lovdata.no
For ansatte i vitenskapelige stillinger gjelder særskilte regler om
forskningsfri. Ledelsen ved det enkelte fakultet vil kunne informere
nærmere om dette.

OPPSIGELSESTID

En ansatt har alltid rett til å si opp sin stilling.
I prøvetiden, som er på seks måneder, er oppsigelsesfristen
tre uker. Dersom ansettelsesperioden er ett år eller mindre, er
oppsigelsesfristen en måned. Dersom ansettelsesperioden er mer enn
et år, er oppsigelsesfristen tre måneder.
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Medbestemmelse, hovedtariffavtaler og fagforeninger
ved Nord universitet
Hovedavtalen i staten er grunnlaget for de ansattes rett til
medbestemmelse. Ved Nord universitet er det med utgangspunkt i
Hovedavtalen inngått en lokal tilpasningsavtale som regulerer sentrale
områder i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.
Det er også inngått to hovedtariffavtaler mellom staten og
hovedorganisasjonene på sentralt nivå, disse tariffavtalene gjelder
altså alle ansatte i staten og ikke kun ansatte ved Nord universitet.
Hovedtariffavtalene inneholder reglene om blant annet lønn,
arbeidstid, ferie, permisjon og pensjon. De fire hoved-organisasjonene
er LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne. Den ene hovedtariffavtalen
er inngått med LO Stat, YS Stat og Unio. Den andre hovedtariffavtalen
er inngått med Akademikerne. Uorganiserte er omfattet av avtalen
med LO Stat, YS Stat og Unio.
Hovedorganisasjonene organiserer arbeidstakerne ved Nord universitet
gjennom flere lokale foreninger, blant annet Forskerforbundet, Parat,
Norsk sykepleierforbund, Econa, NTL og Utdanningsforbundet.
Organisasjonene skal ivareta medlemmenes interesser og fungerer
som representanter for disse både når det gjelder medbestemmelse
etter hovedavtalen og forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår etter
hovedtariffavtalen.
De enkelte har anledning til å bli medlem i hvilken fagforening
de ønsker, også de som ikke per tiden er representert ved Nord
universitet. Det er frivilling om man ønsker å organisere seg.
Du kan søke frem både Hovedavtalen i staten og Hovedtariffavtalene i
staten via regjeringen.no
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