Universitetet i Bergen (UiB) er et byuniversitet der de sentrale deler av campus ligger i
Bergen sentrum. Vi har ca 14 500 studenter og ca 3200 ansatte. UiB er en Kunnskaps”bedrift” med seks fakultet. Fakultetene har til sammen 45 institutt/avdelinger.
IT-avdelingen har brukerstøtte for alle ansatte og studenter, drifter ca 300 servere (fysiske
og virtuelle), 7500 klientmaskiner (Windows, Mac og Linux), 800 nettverksskrivere og en
mengde ulike systemer og applikasjoner. Avdelingen har ca 90 ansatte fordelt på tre
seksjoner: Brukerstøtte (telefonsupport, problemløsning på stedet med mer),
applikasjoner (utvikling, drift av databaser med mer) og infrastruktur (nettverk,
server/klientdrift med mer). Vi holder til i Nygårdsgaten 5 (gamle BT-bygget)
IT-avdelingen ved UiB ønsker å ta inn to nye IKT-lærlinger for en toårsperiode fra og med
august 2012 til juli 2014. Vi ønsker i utgangspunktet elever fra videregående skole som har
fullført Vg2 IKT-servicefag. Ansvarsoppgaver første året blir oppgaver relatert til brukerstøtte
for ansatte ved UiB. Dette innebærer blant annet IT-support over telefon og problemløsing ute
hos de ansatte. Det andre og siste året skal IKT-lærlingene i utgangspunktet tilbringe ved en
annen seksjon ved IT-avdelingen (2. linje). Hvor en havner det siste året avhenger av IKTlærlingens interesse og hvor det er behov og kapasitet. Læretiden avsluttes med fagbrev ved
bestått eksamen.

Lønnsforhold for lærlinger ansatt av staten er som følger:
:

1. halvår: 30 % av lønnstrinn 26 (ca. 7237 kr pr. måned før skatt)
2. halvår: 40 % av lønnstrinn 26 (ca. 9650 kr. pr. måned før skatt)
3. halvår: 50 % av lønnstrinn 26 (ca. 12 062 kr. pr. måned før skatt)
4. halvår: 80 % av lønnstrinn 26 (ca. 19 300 kr. pr. måned før skatt)

Er du interessert send søknad til Trond.Gravvold@it.uib.no innen 1. mars 2012. Legg ved
kopier av vitnemål og attester med mer. Ved eventuelt intervju vil vi be om å få se originaler
av vedlagte kopier. Spørsmål kan rettes via e-post (evt mob: 924 87 482). Mer info om ITavdelingen finner du på:
it.uib.no
www.uib.no/it

