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Utbildningskoordinator till BTH, Blekinge 

Tekniska Högskola vid avdelningen för 

utbildningsstöd, Karlskrona. 
 

Diarienr: BTH 3.1.3-0164-2017 

 

Arbetsbeskrivning: 
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att omfatta studieadministrativt stöd till våra 

program och kurser. Arbetet som utbildningskoordinator innebär bland annat att förvalta, 

utveckla och vara delaktig i studieadministrativa rutiner och processer. Utöver kontakter med 

personal inom avdelningen och övriga på gemensamt verksamhetsstöd kommer du att arbeta 

med programansvariga samt även andra personer inom kärnverksamheten vid BTH. Andra 

studieadministrativa arbetsuppgifter kan över tid tillkomma. 

 

Önskvärda kvalifikationer: 

Du har en examen från genomgången högskoleutbildning och erfarenhet från liknande 

arbetsuppgifter. Dokumenterad erfarenhet av utbildningsadministrativt arbete inom 

högskola eller annan myndighet är meriterande. God kännedom om högre utbildning och 

god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska är nödvändigt. I arbetet 

ingår ett flertal IT-baserade system, vilket innebär att du behöver ha god datorvana. 

 

Du som söker är en person som arbetar självgående och målmedvetet, men även ser ett gott 

samarbete som en självklarhet. Ditt arbetssätt är strukturerat och du har god förmåga att 

prioritera arbetet på ett effektivt och noggrant sätt. För att trivas är det viktigt att du har en 

flexibel och serviceinriktad inställning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. 

 

Du präglas av ett förhållningssätt som stämmer väl överens med vår värdegrund:  

Engagemang, Omtanke, Utveckling och Kompetens 

 

Tjänstgöringsomfattning:     
Heltid. 

 

Tillträde:  
Enligt överenskommelse. 

 

Varaktighet:  
Tillsvidare.  

Provanställning kan komma att tillämpas. 

 

Kontaktpersoner:  

Jenny Welander, chef för avdelningen för utbildningsstöd, tel. 0455-38 50 92.  

Mikael Åsman (SACO), tel. 0455-38 57 20  

Stina Valdenäs (OFR), tel. 0455-38 54 92.  



 

 

 

 

Ansökan: 
Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer BTH 3.1.3-0164-2017 senast den 

23 maj 2017 till diarium@bth.se. 

I sin verksamhet behöver högskolan både kvinnors och mäns erfarenheter. Högskolan 

välkomnar därför ansökningar från både män och kvinnor till alla slag av anställningar  

Övrigt: 

Vi har valt medier för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med 

annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.   

 

 

BTH, Blekinge Tekniska Högskola  
 

är en av landets tydligast profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar 

tillväxt står i fokus. I den utbildning och forskning som vi bedriver integreras teknik och IT 

även med andra ämnen såsom stadsplanering, industriell ekonomi, design samt hälsa och 

vård för att bidra till att lösa samhällets utmaningar. Allt vi gör på BTH har tre tydliga 

perspektiv: innovation, hållbarhet och ”in real life”, det vill säga samarbete och utbyte med 

både näringsliv och samhälle. Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv 

och samhälle vilket genomsyrar både utbildning och forskning på såväl regional, nationell 

som internationell nivå. Vi bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå. På 

BTH finns två fakulteter – fakulteten för datavetenskaper och fakulteten för 

teknikvetenskaper. 

 

 

Välkommen med din ansökan! 
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