Loppa kommune er en spennende friluftskommune på kysten av Finnmark. Kommunen har i
overkant av 900 innbyggere. I kommunen finner du blant annet isbreer, høye fjell, fjorder og
et variert næringsliv med fiskeri, industri og reiseliv. Kommunesenteret Øksfjord har daglige
besøk av Hurtigruten og hurtigbåter. Det er ikke langt til Alta eller Tromsø. I tillegg til
Øksfjord så består kommunen av stedene Tverrfjord, Bergsfjord, Nuvsvåg, Langfjordhamn,
Sør-Tverrfjord, Sandland, Loppa øy, Skavnakk og Andsnes.

Rådmann
Det å jobbe som rådmann i en liten kommune betyr at du blir involvert i store deler av
kommunens administrative oppgaver. Kommunen har en tradisjonell kommunestruktur med
rådmann som administrativ leder. Vi ser etter en initiativrik rådmann som ønsker nye
utfordringer og som er klar til å brette opp armene for å omstille kommunen til en
spennende fremtid til beste for kommunens innbyggere. Vi ønsker primært at vår nye
rådmann bosetter seg i Loppa kommune.
Arbeid og ansvarsoppgaver:
• Motivere og lede de ansatte i arbeidet med å styrke og videreutvikle kommunen
• Sikre og utvikle kommunens økonomi ved å ha fokus på økonomistyring, kontroll og
rapportering
• Ansvar for utredning og tilrettelegging for politisk styring og sørge for gjennomføring
av tiltak
• Styrke dialog med innbyggere og kommunens samarbeidspartnere
• Bindeledd mellom administrasjon og politisk system
• Delta på relevante møteplasser i og utenfor kommunen
Ønskede kvalifikasjoner:
• Høyere utdannelse
• Ledererfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet
• Erfaring fra personalledelse og økonomistyring
• Vi vektlegger kandidater med kjennskap til politiske prosesser
•
Ønskede personlige egenskaper:
• Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
• Evnen til å lede dine medarbeidere mot felles mål
• Analytisk og systematisk
• Løsnings- og handlingsorientert
• God på å vedlikeholde og utvikle nettverk og relasjoner
Vi tilbyr:
• En selvstendig jobb med stor mulighet for faglig utvikling innen ledelse og kommunal
virksomhet
• Et godt arbeidsmiljø med motiverte medarbeidere og godt humør

•
•

En kommune der det er lett å komme i kontakt med folk
Kommunen tilbyr gratis barnehageplass og er behjelpelig med å finne bolig

Stillingstype: 100%
Arbeidssted er Øksfjord. Noe reisevirksomhet må påberegnes.
Søknadsfrist: 22.3.19
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til ordfører Steinar Halvorsen, tlf.
47 41 99 33 eller personalrådgiver Kjetil Moen Braathen tlf. 78 45 30 05
Kreativ Industri AS bistår Loppa kommune i rekrutteringsprosessen. Søknad med CV
registreres via www.jobbnorge.no Kontaktperson hos Kreativ Industri AS, er Knut-Arne
Iversen, tlf. 918 24 844.
Tilsetting skjer for øvrig på vilkår som til enhver tid går fram av gjeldende lover, reglement
og overenskomster. Loppa kommune gjør oppmerksom på at søkere kan bli offentliggjort i
henhold til Offentlighetslovens § 25.
I Finnmark gjelder statlige virkemiddelordninger som lavere skatt og nedskriving av
studielån. Flyttegodtgjøring etter eget reglement.
For mer informasjon om Loppa kommune- se www.loppakommune.no

