
Til Næringslivsringens medlemsbedrifter 

 

Næringslivsringen (NLR) lever i beste velgående og runder 20 år i 2019. Både 
medlemsbedriftene, næringa og NTNU er i stadig endring. Næringslivsringens styre 
opplever at NLR har bidratt til utdanningstilbudet på NTNU utvikler seg i takt med 
tiden. I forbindelse med fusjonen mellom NTNU og Høgskolene i Ålesund, Trondheim 
og på Gjøvik, har årsmøtet i NLR vedtatt endringer i vedtektene som nå gjør at rollen 
som daglig leder for NLR lyses ut. Pr i dag, løses rollen som daglig leder gjennom at 
en av våre medlemsbedrfter utfører dette som et oppdrag. Styret ser at dette også 
kan være en løsning videre.  

Styret i NLR søker etter daglig leder i 100% stilling med kontorsted hos NTNU, 
fortrinnsvis i Trondheim. Stillingen er en åremålstilling på 4 år med mulighet for 
videreføring i 2+2år. Daglig leder rapporterer til styreleder i NLR. 

Daglig leder i Næringslivsringen har ansvar for tiltak rettet mot rekruttering av 
studenter, kvalitet og innhold i utdanningen og gode arenaer for samhandling og 
innovasjon mellom næringsliv, studenter og ansatte på NTNU.  

Daglig leder for NLR skal stå for den administrative driften av NLR sine aktiviteter 
etter planer som fastsettes av styret. Lederen skal holde seg løpende orientert og 
oppdatert i aktuelle student- og utdanningspolitiske saker, og være en synlig aktør i 
byggenæringen. 

Daglig leder vil i det daglige ha bred kontaktflate mot næringen, NTNU og 
linjeforeningene og drive informasjon og markedsføring av Næringslivsringen sin 
virksomhet og resultater. Det vil være tett samarbeid med leder av Studieprogram for 
bygg- og miljøteknikk. 

Vi søker en daglig leder som er initiativrik og evner å arbeide strategisk.  Evne til å 
bygge nettverk, arbeide alene og sammen med andre er viktige egenskaper.  Daglig 
leder må ha høyere utdanning og ledererfaring fra næringslivet.  

Vi ber om tilbud fra medlemsbedriftene på rollen som daglig leder utført som 
oppdrag. Tilbudet må være knyttet til en fast person i hele perioden. Tilbudet må ha 
hovedfokus på hvordan vedkommende skal ivareta rollen som daglig leder, men må 
også inneholde bedriftens motivasjon for oppdraget samt en fast årlig pris på 
oppdraget. Tilbudet vedlegges CV for medarbeideren.  

 

 



Tilbudsfrist er satt til 21.05.2018.  

Tilbud sendes til styreleder, Berit Laanke (berit.laanke@sintef.no).  

Spørsmål kan rettes til Berit Laanke (928 08 312), Tore Hoven (leder av 
Studieprogrammet, 416 63 638) eller Siri Hustad (styremedlem, 466 32 221). 

 

 

Trondheim, 25.april 2018 

 

Berit Laanke 

Styreleder Næringslivsringen 

mailto:berit.laanke@sintef.no

