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Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola bedrivs utbildning på grundnivå och avancerad nivå i socialt arbete,
vårdvetenskap, teologi, kyrkomusik och psykoterapi. Vi utbildar också på forskarnivå inom området
Människan i välfärdssamhället. Forskning bedrivs i huvudämnena vårdvetenskap och socialt arbete och det
finns en väletablerad forskning om det civila samhället, om vård i livets slutskede samt i etik. Här bedrivs
också uppdragsutbildning inom våra områden. Ersta Sköndal Bräcke högskola består av tre campus:
Campus Ersta och Campus Sköndal i Stockholm samt Campus Bräcke i Göteborg.

Bibliotekarie med fokus på undervisning och pedagogisk
utveckling
Vi söker en bibliotekarie som vill vara med och utveckla högskolebibliotekets gränssnitt
gentemot våra användare. Det handlar om att utveckla och delta i undervisning i
informationskompetens, men också att utveckla bibliotekets möte med studenter och
forskare, digitalt och fysiskt. Tjänsten är en tillsvidareanställning, 100% tjänstgöringsgrad,
med placering i Stockholm. Tillträde 15 augusti 2018 eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter
Tjänstens huvudfokus är:
•

•

Ansvar för pedagogisk utveckling. Detta innebär att vara drivande i att tillsammans
med dina kollegor:
o se över och utveckla formerna för bibliotekets undervisning
o skapa digitalt innehåll till stöd för undervisningen
o strukturera och uppdatera bibliotekets webbplats och bidrag i högskolans
lärplattform
Undervisning i informationskompetens.

Andra uppgifter som beroende på din kompetens och intresse samt bibliotekets
behov kan förekomma är:
•
•
•

Infotjänst
Boka bibliotekarie
Delta i bibliotekets forskarstöd eller studentstöd.

Kvalifikationer/krav:
•
•
•
•
•

Magister- eller kandidatexamen i biblioteks- och informationsvetenskap eller
motsvarande
Intresse för undervisning och pedagogik
Goda IT-kunskaper
Erfarenhet av arbete på bibliotek
Mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska
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Meriterande:
•
•
•
•
•
•
•

Erfarenhet av undervisning
Erfarenhet av arbete på universitets- eller högskolebibliotek
Vana vid databassökning
Pedagogisk utbildning
Utbildning eller erfarenhet inom något eller några av lärosätets ämnen
Erfarenhet av utvecklingsarbete och/eller projektledning
God förmåga att kommunicera i tal och skrift på engelska

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ser gärna att du är initiativrik,
strukturerad och noggrann. Du trivs med att arbeta tillsammans med andra men också
självständigt, både strategiskt och operativt.

Ansökan
Välkommen med din ansökan och CV senast den 6 april 2018.
Skickas via e-post till ann-kristin.forsberg@esh.se.

Vid frågor kontakta:
Bibliotekschef
Ann-Kristin Forsberg
Telefon: 08-555 050 06
ann-kristin.forsberg@esh.se.
Personalspecialist
Irene Bratli Lundmark
Telefon: 08-555 050 04/0766-36 50 02
irene.bratlilundmark@esh.se
Facklig företrädare (SULF/SACO)
Lars Andersson
Telefon: 08-555 050 45
lars.andersson@esh.se
Läs mer om oss på www.esh.se

