
 

Vetenskapsbiblioteket Tritonia verkar i en flerspråkig, branschövergripande och innovativ högskolemiljö. 

Tritonia betjänar på ett mångsidigt sätt forskning, utbildning och studier vid Vasa universitet, Vasa 

yrkeshögskola, Yrkeshögskolan Novia samt Åbo Akademis, Svenska handelshögskolans och Centria 

yrkeshögskolas enheter i Vasa och Jakobstad. Tritonia är även ett offentligt vetenskapligt bibliotek, som är 

öppet för alla. 

Vi söker nu en 

direktör för Tritonia 

för en tillsvidareanställning. Arbetsförhållandet börjar 1.1.2016 eller enligt överenskommelse.  

 

Vi erbjuder ett mångsidigt och utmanande arbete med att leda, utveckla och förnya servicekonceptet för 

ett bibliotek som är gemensamt för flera högskoleenheter. Tritonia verkar i en biblioteksbyggnad som 

färdigställts 2001 på Vasa universitets campusområde vid havet. Tritonia är högskolornas gemensamma 

hjärta och mötesplats. 

Arbetsuppgift:  

Direktören har ekonomiansvar, resultatansvar och ansvar för att Tritonias strategi förverkligas. Tritonia har 

utvecklats till ett modernt sambibliotek och strävan är att ytterligare förstärka dess uppgift som en flexibel 

lärmiljö och en mångsidig mötesplats. Direktören har stöd av en direktion med medlemmar från 

ramorganisationerna.  

 

I direktörens arbete ligger fokus på att leda verksamheten med flera finansieringskällor, att förnya 

strukturen samt att utveckla servicekonceptet och servicedesignen med hjälp av teknologiska, digitala och 

tekniska lösningar. En mycket viktig uppgift är att integrera nya lärmiljöer i undervisnings- och 

forskningsverksamheten.  

 

Tritonias personal, som hör till fem olika ramorganisationer, är med avseende på arbetsledning underställd 

direktören. Vasa universitets rektor är förman för Tritonias direktör.  

Krav:  

Av Tritonias direktör förutsätts gedigen ledarskapserfarenhet samt förmåga att organisera bibliotekets 

tjänster i en ständigt föränderlig verksamhetsmiljö. Vi förväntar oss även att direktören har en tydlig vision 

för bibliotekets framtida utveckling och servicekoncept, förmåga att genomföra reformer samt utmärkt 

samarbets- och interaktionsförmåga. Vi söker en direktör som med förståelse för den akademiska 

vetenskapsmiljön och traditionens värde vågar gripa tag i den utmaning som förändring innebär, för att 

garantera beredskapen för högskolornas gemensamma bibliotek att verka som en mångsidig och modern 

lärmiljö för vetenskapssamfunden. 

 

Arbetet förutsätter lämplig högre högskoleexamen samt goda kunskaper i finska, svenska och engelska. 

Erfarenhet av arbete inom den akademiska forsknings- och utbildningsmiljön ses som en merit. 



Lön:  

Lönen för direktören baserar sig på kravnivåerna 13-14 i universitetens lönesystem (4807,23 - 5491,79 

€/mån.). Dessutom utbetalas en individuell lönedel (4-46 %) som baserar sig på kompetens och erfarenhet.  

Ansökning:  

Ansökan med bifogad meritförteckning ska tillställas Vasa universitets registratur senast 19.10.2015. 

Ansökan kan sändas till kirjaamo@uva.fi med rubriken ”Tritonias direktör” eller tillställas Vasa universitets 

registratur på adressen Vasa universitet, PB 700, 65101 VASA (besöksadress Bomullgränd 8, registraturen 

stänger kl. 15.00).  

 

Tilläggsuppgifter:  

Tritonias direktionsordförande, Vasa yrkeshögskolas rektor Tauno Kekäle, tfn 0400 761 619  

Vasa universitets personaldirektör Auli Kinnunen, tfn 029 449 8140 

 

Vasa universitet förbehåller sig möjligheten att av grundad anledning lämna befattningen obesatt, att 

förlänga ansökningstiden samt att beakta kandidater som inte har sökt platsen under ansökningstiden.  

 

 

 

 

http://www.tritonia.fi/

