
	

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS (tidligere Atferdssenteret) − er et datterselskap av 
Unirand AS, som igjen er heleid av Universitetet i Oslo. Senteret finansieres av Barne- og 
likestillingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Bevilgningene 
koordineres gjennom Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Senteret har rundt femti ansatte og ble 
etablert i 2003. 
 
 
Ledig stilling som kommunikasjonsmedarbeider, vikariat	
	
NUBUs oppdrag er å styrke og støtte familiens, barnets og ungdommens utviklingsmuligheter. Dette 
innebærer å forebygge og redusere barn og unges alvorlige problematferd og styrke deres 
psykososiale utvikling og sosiale kompetanse. Senteret utvikler, implementerer, kvalitetssikrer og 
evaluerer evidensbaserte tiltak rettet mot barn og unge, foreldre, familier, barnehager og skoler. 
  
Senterets ansatte er organisert i to utviklingsavdelinger (én for barn og én for ungdom), en 
forskningsavdeling og en administrasjonsavdeling. 
 
Da en av våre medarbeidere skal ut i svangerskapspermisjon, søker administrasjonsavdelingen nå etter 
en motivert og pålitelig person til stillingen som kommunikasjonsmedarbeider, med oppstart i oktober. 
 
Arbeidsoppgaver 
 

• Planlegge, tilrettelegge og sørge for god gjennomføring av NUBUs nasjonale fagkonferanse, 
samt andre arrangementer i regi av NUBU. 

• Videreutvikle og oppdatere NUBUs digitale kanaler, inkludert sosiale medier, i samarbeid 
med nettredaktør. 

• Bidra til god formidling av NUBUs forsknings- og utviklingsarbeid og aktiviteter, i nært 
samarbeid med senterets ansatte.  

• Rådgivning og praktisk bistand til utvikling av informasjonsmateriell. 
• Planlegging og koordinering av kommunikasjonstiltak i samråd med 

kommunikasjonsrådgiver. 
• Medieovervåkning og oppfølging av NUBUs visuelle profil. 
• Evaluere resultater av de ulike kommunikasjonsaktivitetene og arrangementene. 
 

Kvalifikasjoner 
 
Vi ser etter deg som trives med å jobbe både operativt og strategisk, og som er oppdatert og nysgjerrig 
på nye formidlingskanaler, samt har god kjennskap til publisering i sosiale medier og bruk av 
nettpubliseringsverktøy. I tillegg ønsker vi at du har erfaring med planlegging og gjennomføring av 
store og små arrangementer.  
 
Du bør ha høyere utdanning fra universitet eller høyskole, i samfunnsvitenskapelig fag, 
kommunikasjonsfag eller tilsvarende. Du har meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne i både 
norsk og engelsk, samt erfaring med kommunikasjonsarbeid.  
 
Det er en fordel om du har kjennskap til og/eller interesse for fagfeltet NUBU jobber med.   
 
Egenskaper 

• Gode samarbeidsevner, serviceinnstilt og positiv 
• Evne til å arbeide systematisk, nøyaktig og selvstendig 
• Fleksibel 

 



	

Vi tilbyr 

• Stillingsbrøk: 100 % 
• Et spennende forsknings- og utviklingsmiljø 
• Godt arbeidsmiljø og engasjerte kolleger 

 
Utdanning 

• Universitet/høyskole 
	

For spørsmål om stillingen 
Kontakt rådgiver Inger-Hege Utgarden, i.h.utgarden@nubu.no, tlf: 95 79 44 63, eller 
kommunikasjonsrådgiver Astri Vannebo, astri.vannebo@nubu.no, tlf: 92 44 88 98. 
 
 
Søknadsfrist: 25. august 2017 
Søknad og CV sendes til: post@nubu.no 


