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Konstfack	  är	  Sveriges	  största	  konst-‐	  och	  designhögskola	  med	  ca	  900	  studenter	  och	  200	  anställda.	  Vi	  erbjuder	  
utbildningar	  på	  kandidat-‐	  och	  masternivå	  inom	  konst,	  konsthantverk	  och	  design	  samt	  lärarutbildning.	  
Gemensamt	  för	  våra	  utbildningar	  är	  att	  de	  vilar	  på	  konstnärlig	  grund.	  De	  flesta	  lärarna	  är	  deltidsanställda	  och	  
bedriver	  egen	  yrkesverksamhet	  vid	  sidan	  av	  undervisningen.	  Konstfack	  strävar	  efter	  att	  vara	  en	  jämställd	  
arbetsplats	  och	  verkar	  för	  mångfald	  och	  jämlikhet.	  	  
 
Konstfack	  söker	  tf	  biträdande	  prefekt	  	  	  
	  
Anställningen	  som	  tillförordnad	  biträdande	  prefekt	  är	  placerad	  vid	  Institutionen	  för	  Design,	  
Konsthantverk	  och	  Konst	  (DKK),	  en	  av	  tre	  institutioner	  vid	  Konstfack	  som	  erbjuder	  utbildningar	  på	  
kandidat-‐	  och	  masternivå.	  Här	  kommer	  du	  att	  vara	  delaktig	  i	  att	  driva	  utvecklingen	  inom	  våra	  
utbildningsområden	  tillsammans	  med	  lärare	  och	  ledning.	  På	  DKK	  verkar	  idag	  ett	  60-‐tal	  lärare	  och	  ca	  
300	  studenter.	  Den	  biträdande	  prefekten	  är	  en	  chefstjänst	  och	  du	  kommer	  att	  ha	  ca	  20	  underställda	  
lärare.	  Förutom	  daglig	  ledning	  av	  personal,	  utvecklingssamtal	  och	  lönesamtal	  ingår	  även	  kurs-‐	  och	  
schemahantering.	  Du	  kommer	  att	  arbeta	  nära	  prefekten	  och	  lärarna	  på	  institutionen.	  I	  anställningen	  
ligger	  ett	  särskilt	  uppdrag	  att	  driva	  likabehandlingsfrågor	  och	  breddad	  rekrytering.	  Arbetet	  innebär	  
också	  nära	  samarbete	  med	  skolans	  centrala	  administration.	  Vårt	  mål	  är	  en	  jämställd	  arbetsplats	  med	  
lika	  rättigheter,	  skyldigheter	  och	  möjligheter	  i	  arbetet	  för	  alla	  anställda	  samt	  hög	  kvalitet	  i	  
verksamheten.	  
	  
Arbetsuppgifterna	  består	  i	  att;	  

 
• Leda	  och	  fördela	  arbetet	  för	  framförallt	  adjunkter	  och	  icke	  programansvariga	  lektorer.	  
• Delta	  i	  och	  ibland	  även	  ansvara	  för	  nyrekryteringar,	  introducera	  nyanställda	  etc.	  
• Planera	  och	  utveckla	  institutionens	  kursadministration	  såsom	  schemaläggning,	  

tjänstgöringsfördelning,	  samt	  hantering	  av	  kurser	  och	  utbildningsprogram.	  
• Driva	  institutionens	  utveckling	  mot	  en	  ökad	  likabehandling	  och	  breddad	  rekrytering	  med	  

hjälp	  av	  en	  utsedd	  arbetsgrupp	  och	  prefekten.	  
• Delta	  i	  utvecklingen	  av	  våra	  utbildningsområden,	  hålla	  sig	  a	  jour	  med	  utvecklingen	  nationellt	  

och	  internationellt	  samt	  delta	  i	  relevanta	  diskussioner	  och	  debatter	  som	  rör	  våra	  
intresseområden.	  

• Du	  är	  ställföreträdande	  till	  prefekten	  och	  kan	  komma	  att	  ersätta	  denne	  vid	  olika	  beslut.	  
• Övrigt	  förekommande	  arbete	  på	  institutionen.	  

	  
Vi	  söker	  dig!	  
Vi	  söker	  dig	  som	  har	  erfarenhet	  av	  liknande	  arbetsuppgifter.	  För	  att	  kunna	  komma	  ifråga	  för	  
anställningen	  ska	  du	  vara	  lektorsprövad	  och	  ha	  en	  konstnärlig	  kompetens.	  Vi	  förväntar	  oss	  att	  du	  har	  
erfarenhet	  som	  lärare	  på	  högskolenivå	  och	  av	  forskning.	  Du	  har	  en	  social	  kompetens	  och	  intresse	  för	  
människor	  och	  deras	  olika	  erfarenheter.	  Du	  har	  förmåga	  att	  se	  och	  ta	  vara	  på	  individens	  styrkor	  med	  
fokus	  på	  verksamhetens	  behov.	  Självständighet,	  nyfikenhet	  och	  förmåga	  att	  ta	  egna	  initiativ	  är	  
nödvändiga	  egenskaper	  för	  uppdraget.	  Du	  har	  förmåga	  att	  fatta	  beslut	  och	  vara	  rak	  och	  tydlig.	  Vi	  tror	  
även	  att	  du	  har	  lätt	  för	  att	  lära,	  är	  noggrann,	  har	  analytisk	  och	  pedagogisk	  förmåga,	  har	  lätt	  för	  att	  
lösa	  uppgifter	  självständigt	  samt	  har	  god	  förmåga	  att	  uttrycka	  dig	  i	  tal	  och	  skrift	  både	  på	  svenska	  och	  
engelska	  eftersom	  skolan	  är	  en	  mycket	  internationell	  miljö	  med	  både	  studenter	  och	  lärare	  från	  hela	  
världen	  medan	  myndighetsspråket	  är	  svenska.	  I	  rekryteringen	  av	  tf	  biträdande	  prefekt	  kommer	  vi	  att	  
lägga	  mycket	  stor	  vikt	  vid	  personlig	  lämplighet	  och	  social	  kompetens.	  
	  
Anställningen	  
Anställningen	  är	  en	  allmän	  visstidsanställning,	  på	  heltid	  t.o.m.	  2014-‐12-‐31,	  i	  avvaktan	  på	  avslutande	  
av	  rekrytering	  av	  biträdande	  prefekt	  från	  2013.	  	  Eventuellt	  kan	  förlängning	  bli	  aktuell	  i	  maximalt	  
ytterligare	  1	  år.	  Tillträde	  snarast.	  	  
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Mer	  information	  
Om	  du	  vill	  veta	  mer	  om	  anställningen	  kontakta	  Petra	  Pilgelt,	  personalchef,	  tel.	  08-‐450	  41	  11.	  Fackliga	  
kontaktpersoner	  nås	  genom	  Konstfacks	  växel	  tel.	  08-‐450	  41	  00.	  
	  
Ansökan	  
Välkommen	  med	  din	  ansökan	  i	  form	  av	  ett	  personligt	  brev	  och	  din	  CV,	  märkt	  med	  diarienummer	  PER	  
2014/140	  senast	  den	  25	  juli	  2014	  sänt	  till	  registrator@konstfack.se	  
 
VI UNDANBER OSS ALLA ERBJUDANDEN OM ANNONSERINGS- OCH REKRYTERINGSHJÄLP I SAMBAND 
MED DENNA ANNONS. 
 


