ITS Norway leter etter en engasjert prosjektmedarbeider.
For å styrke staben søker vi etter en utadvendt, initiativrik og selvstendig medarbeider
med bakgrunn fra prosjektarbeid og mobilitet/transport. Det er en fordel med interesse
for og/eller utdanning innen teknisk-naturvitenskapelig fag, men god
samfunnsøkonomisk forståelse er også positivt. ITS Norway (intelligente
transportsystemer) satser for tiden på industrialisering innenfor et bredt spekter av
områder, f.eks. nye mobilitetsformer, automatisert transport, samvirkende systemer,
tjenesteutvikling innen mobilitet og godstransport og maritim ITS.
Stillingen tilhører sekretariatet til ITS Norway og sentrale arbeidsoppgaver er:
• Delta i utvalgte nasjonale og europeiske forskningsprosjekter
• Prosjektledelse
• Prosjektutvikling på nasjonalt og europeisk nivå
• Promotere og mobilisere ITS Norways nettverk for søknader om EU-prosjekter
• Oppfølging av utvalgte deler av foreningens prosjektportefølje
• Delta i administrasjonen og øvrig arbeid i foreningen
Kvalifikasjoner og egenskaper:
• God kjennskap til transportsektoren
• Kjennskap innen automatisert transport er en fordel
• Relevant utdanning på master- eller bachelornivå innen relevante tekniske eller
samfunnsfag
• Gode kunnskaper i muntlig og skriftlig norsk eller annet skandinavisk språk og
engelsk
• Må kunne arbeide selvstendig og ha stor gjennomføringsevne

Vi tilbyr:
•
•
•
•

3 års engasjement med mulighet for forlengelse
Spennende og samfunnsnyttig arbeid i et dynamisk miljø
Konkurransedyktige betingelser
Arbeidssted: Primært i Trondheim

Vi gleder oss til å motta søknaden din med søknadsfrist fredag 5. August.
Send søknaden på e-post til ragnhild.wahl@its-norway.no
For mer informasjon kontakt:
CEO Trond Hovland, Tlf. 907 60 831
Director for Research and Innovation, Ragnhild Wahl, Tlf. 924 35 791
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Om ITS Norway:
ITS Norway er en medlemsforening som jobber for smartere, sikrere og bærekraftig
transport. Hovedvirksomhet er å tilby møteplasser (seminarer, konferanser,
ekskursjoner, etc.) for medlemmene slik at kompetanse kan deles og styrkes. Målet er å
skape prosjekter og aktiviteter som utvikler sektoren, finne forretningspartnere og
utvikle nye markeder for medlemmene. Hvert år arrangerer ITS Norway flere nasjonale
konferanser og seminarer, og foreningen tar med seg delegasjoner til de Europeiske og
globale ITS-kongressene. Foreningen arbeider strategisk og er en pådriver for ITS og
mobilitet innen og på tvers av alle transportformer.
Foreningen ble etablert i 2004 og har rundt 80 bedriftsmedlemmer og
samarbeidspartnere fra alle transportformer, forskning, utdanning, industri,
tjenesteleverandører, offentlige transportetater og kommuner/fylkeskommuner.
Nettverket dekker både passasjer- og godstransport i alle transportformer: sjø, luft, bane
og vei.
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