
Norges Handelshøyskole (NHH) er blant Europas ledende handelshøyskoler. NHH har et 
internasjonalt anerkjent forskningsmiljø og er studentenes førstevalg når de skal ta 
økonomisk-administrativ utdanning i Norge. NHH har 3400 studenter og 400 ansatte. 
 
 
LEDIG STILLING SOM BACHELORASSISTENT 
 
 
Om stillingen 
Ved Institutt for foretaksøkonomi er det ledig stilling som bachelorassistent. Stillingen 
tilsvarer 25 % og har en varighet på inntil to år. 
 
Den som blir ansatt skal organisere gruppeundervisning i matematikk og statistikk på 
bachelornivå, og skal også delta i undervisningen ved behov. Videre vil vedkommende være 
involvert i organiseringen av gruppeundervisning ved de øvrige bachelorkursene til instituttet. 
Den som ansettes vil også koordinere arbeidet med utlysning av studentassistenter ved alle 
instituttene og bistå med ansettelsen av studentassistenter ved Institutt for foretaksøkonomi.  
 
Søkere bør være studenter i sluttfasen av bachelorgraden eller tidlig i masterstudiet. Det 
kreves gode kunnskaper i grunnleggende matematikk og statistikk, tilsvarende minimum 30 
studiepoeng. Matematikk valgfag ved NHH eller tilsvarende er en fordel. Søkere trenger gode 
generelle datakunnskaper og kjennskap til Office-pakken. Den som ansettes vil jobbe tett opp 
mot instituttadministrasjonen i tillegg til kursansvarlige ved instituttet. Gode samarbeidsevner 
er derfor en forutsetning.  
 
NHH tilbyr 
Stillingen har stillingskode 1423 – undervisningspersonell uten godkjent utdanning. Stillingen 
lønnes med ltr. 34 ved påbegynt bachelorutdanning, og ltr. 37 ved fullført bachelor. Dette 
tilsvarer kr. 358 300,- (ltr. 34) og 371 400,- (ltr. 37) pr. år i full stilling.  
 
Generell informasjon 
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det 
er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og 
rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV’en. Kvinner 
oppfordres til å søke stillingen. 
 
I henhold til offentlighetsloven §25, 2. ledd, kan opplysninger om søkere bli offentliggjort 
selv om søker har anmodet om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på 
forhånd. 
 
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til: 
 

• Førsteamanuensis Per Manne, tlf. 55 95 97 61 / e-post: per.manne@nhh.no  
• Bachelorassistent Birgitte Kvalevåg Øversjøen, tlf. 95 99 44 84 / e-post: 

birgitte.oversjoen@nhh.no  
 
Søknad vedlagt CV, karakterutskrift og attester sendes elektronisk via Jobbnorge. 
 
Søknadsfrist er 22. mars 2020. 


