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Pedagogisk utvecklare
till BTH, Blekinge Tekniska Högskola, med placering vid
enheten för utbildningsutveckling i Karlskrona.
Diarienr: BTH-3.1.3-0372-2018
Arbetsuppgifter:
Som pedagogisk utvecklare arbetar du med högskolans centrala kvalitets- och
utbildningsutveckling med placering vid Enheten för utbildningsutveckling. Enheten ansvarar
för högskolans långsiktiga utvecklingsarbete för främjandet av en god utbildningsmiljö och
högkvalitativa utbildningar. Här ingår högskolepedagogisk verksamhet och digitala verktyg
som stöd för lärande och undervisning. Enheten arbetar för att den pedagogiska miljön ska vara
formad i enlighet med de pedagogiska teorier som sätter studenternas lärande i fokus och att
läraren intar en professionell, kreativ och kritisk attityd till undervisningens former och
innehåll samt för att visa och utveckla vad utbildningsstödjande e-tjänster och digitala verktyg
kan göra i praktiken.
Kunskapsmässigt har du en gedigen akademisk bas som genomsyrar ditt arbetssätt; alltifrån ett
vetenskapligt förhållningssätt till bred kunskap om högre utbildning, dess ramverk och
förutsättningar. Du kan utveckla och stödja användandet av media och andra system för
lärande och undervisning samt planera och genomföra pedagogisk och didaktisk
kompetensutveckling av undervisande personal.
Kvalifikationer:
Vi söker dig som har en akademisk utbildning och flera års erfarenhet av utbildningsrelaterat
utvecklingsarbete med fokus på media, digitala system och verktyg. Erfarenhet av
systemförvaltning är meriterande. Du är flexibel, självständig, drivande och kreativ, och har
förmåga att arbeta tillsammans med olika grupper inom den akademiska organisationen.
Forskningserfarenhet är meriterande.
Omfattning:
Heltid
Tillträde:
Enligt överenskommelse
Varaktighet:
Tillsvidare. Provanställning kan komma att tillämpas.
Kontaktpersoner:
Eva Pettersson, vicerektor, tfn: 0455-38 54 25
Mikael Åsman (SACO), tfn: 0455-38 57 20
Carina Petersson (OFR), tel 0455-38 50 28

Ansökan:
Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer BTH-3.1.3-0372-2018
senast 7 juni 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.

BTH, Blekinge Tekniska Högskola,
är en av landets tydligast profilerade högskolor, där 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.

