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Rådgiver (IT-arkivar) ved Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS 

100 % fast stilling 

Interkommunalt arkiv Trøndelag (IKA Trøndelag) er et interkommunalt selskap eid av 40 

kommuner og Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommuner. IKA Trøndelag forvalter papirbasert 

og digitalt depot for eierne, formidler fra deponerte arkiver og er eiernes 

kompetanseinstitusjon innen arkiv og dokumenthåndtering. IKA Trøndelag koordinerer også 

arbeidet med privatarkiver i Trøndelagsfylkene.  IKA Trøndelag har i dag 12 ansatte. 

Institusjonen har kontor og depot i Båtmannsgata 4 i Trondheim. 

Vi ønsker å styrke arbeidet innen digitalt depot og søker rådgiver (IT-arkivar). 

Arbeidsoppgaver 

Analysere og dokumentere databasers innhold  

Konvertering og migrering av databasers innhold og struktur, primært til XML men også 

mellom ulike DBMS. 

Utvikle lokal programvare som tillater effektivisering og automatisering av oppgaver mot 

databaser. Primært ved scripting mot databaser, men også programmering av små lokale 

verktøy ved behov og mulighet. 

Mottak, langtidsbevaring, forvaltning og tilgjengeliggjøring av elektroniske arkiver fra 

eierkommunene. 

Kvalitetssikring og implementering av bærekraftige arkivformater, standarder og 

lagringsmedier. 

Rådgivingsoppgaver ovenfor kommunene i spørsmål knyttet til elektronisk arkiv og 

deponering. 

Kandidaten må forvente at arbeidsoppgavene kan endres eller revideres ved behov. 

Kvalifikasjoner  

Gode kunnskaper om XML/XSD 

Gode kunnskaper om SQL 

Gode kunnskaper om scripting/programmering mot database.  

Noe erfaring med Linux er en fordel, men ikke et krav. 

Kunnskaper innenfor programmering. For programmering mot database har er det en fordel 

med kunnskap om PHP, Java eller Microsoft.Net-teknologi. 
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Kjennskap på MySql som DBMS til dette er en fordel, men ikke et krav.  

Gode kunnskaper om en eller flere databaseplattformer og erfaring med tilhørende verktøy. 

God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk 

 

Personlige egenskaper 

Analytisk, strukturert og nøyaktig 

Gode samarbeidsegenskaper og kommunikasjonsevner 

Initiativrik og med evne til å jobbe selvstendig 

Høy integritet grunnet særlige krav til håndtering av sensitivt materiale 

 

Utdanning 

Relevant 3-årig høgskole utdanning  

Relevant universitetsutdanning på bachelor nivå (innen f. eks IKT, informasjonsforvaltning 

eller lignende fag) 

Omfattende realkompetanse innen relevante fagområder (arkivvitenskap, programmering, 

systemadministrasjon, eArkiv) eller kunnskapsrepresentasjon/informasjonsarkitektur kan 

kompensere for manglende formalkompetanse. Realkompetansen må være dokumenterbar. 

 

Vi tilbyr  

Vi tilbyr et godt faglig miljø.  

Muligheten til å delta i nasjonale prosjekt innenfor den digitale kultursektoren ved behov. 

Du kan bli med å utvikle og formidle nye digitale tjenester regionalt og nasjonalt. 

Fleksibel arbeidstid 

Lønn etter avtale. Medlemskap i Kommunal Landspensjonskasse. For stillingen gjelder ellers 

ordinære kommunale tilsettingsvilkår. 

 

For nærmere opplysninger om stillingen kan fagansvarlig for digital depot Petter Pedryc 

(mobil 468 53 864) eller daglig leder Anne Overland (mobil 416 49 732) kontaktes. 
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Søknadsfrist er 08.03.2017 

Søknad med CV sendes på e-post til postmottak@ika-trondelag.no. 

 

Vi gjør oppmerksom på at søkerliste kan bli offentliggjort selv om søker ber om unntak fra 

offentlighet, jfr Offentleglova §25,2. Søkere som likevel ber om unntak fra offentlighet, må 

grunngi dette særskilt i søknaden. Søkere vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring. 
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